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Sammanfattning 
Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som placerar eleverna i sina 

respektive grupper, utgångspunkten blir vilka elever som fungerar med varandra och ur en 

trygghetsaspekt. Detta beror på att man vill undvika uttalanden i gruppdiskussioner från 

eleverna så som citatet i titeln. När pedagogen känner sina elever placeras de ofta utifrån vem 

de fungerar med och inte fungerar med, detta kan leda till att eleverna hamnar i en 

uttråkningszon. De utmanas inte att lära sig arbeta och samtala med alla klasskamrater, utan 

blir bekväma och intar sina egna givna roller. Trots att pedagogen har en genomgång om hur 

samarbetet kan se ut i ett grupparbete visar det sig i gruppdiskussionerna att kommentarer kring 

utförandet av arbetet uttrycktes ändå. Läraren visar på så sätt en bild av en främmande värld 

om eleverna alltid får arbeta med de klasskamrater de känner sig trygga med. När eleverna 

sedan kommer ut i arbetslivet är det inte självklart att de får arbeta med dem de känner sig mest 

bekvämast med. Det är situationen som styr vilken roll individen intar när individen hamnar i 

en situation där den måste utföra ett grupparbete, och vilka olika roller som förekommer. Om 

eleverna har en förförståelse inom det område de arbetar med är chansen större att beteendet 

blir positivt och de kan slutföra uppgiften. De elever som inte har fått förutsättningar att utföra 

uppgiften kan riskera att ha ett mer negativt beteende.  De roller eleverna tog sig an var ledaren, 

den som härmar eller passiva roller som accepterar svaret från den elev som oftast säger sig 

kunna, eller den som väljer att inte delta i diskussionen. Utifrån rollerna skapades grupprocesser 

där ledaren berättade hur uppgiften skulle utföras, när de ska avslutas och börja på ett annat 

begrepp och ifrågasätta andra svar. Interaktion och handledning visar att förberedelser och 

träning i helklass behövs för att eleverna ska få öva på sin sociala förmåga. Resultatet visar att 

det sker handledning mellan gruppmedlemmar och pedagogen genom att öppna frågor ställs. 

Den handledningen som sker är oftast mellan eleven som intagit ledarrollen och de passiva 

rollerna. 

Studien har gjort en kvalitativ analys vilket gjorde det möjligt att undersöka studiens syfte: att 

belysa pedagogers gruppbildning i undervisningen ur ett socialpsykologiskt perspektiv i ämnet 

svenska och hur beteenden hos elever framträder utifrån grupprocesser. Genom detta kunde vi 

besvara studiens frågeställning: hur framkommer vissa roller beroende på gruppbildning? 

Nyckelord 
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Förord 
Tanken bakom detta examensarbete tog sin början under vår sista verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi började se mönster och beteenden hos eleverna som väckte vår nyfikenhet kring 

hur de yttrade sig i just grupparbeten. Vi har sett under hela utbildningen att man använder sig 

av grupparbeten i undervisningen, men vi ville veta hur det kommer sig att eleverna intar de 

här specifika rollerna och hur vi som blivande pedagoger kan hjälpa till med handledningen. 

Arbetets gång har varit lång och det har varit många stunder där tankarna har varit svåra att 

sortera. Men genom ett gott samarbete och otroligt bra handledare som stöttat oss har vi lyckats 

ta oss hit. Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad utifrån våra styrkor och svagheter, där 

diskussioner och samtal har lett fram till att vi kunna formulera ner vår text. Det vi tar med oss 

från detta arbete är hur viktigt det är att handleda och interagera med sina elever, att utmana 

både de och oss själva som pedagoger. Vi växer och utvecklas tillsammans i klassrummet!  

Vi vill tacka oss själva för ett bra samarbete och en stark insats. Vi vill även tacka våra 

handledare Anders och Ole som stöttat oss längs vägen med bra frågor som fått igång våra 

reflektioner.  
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Inledning 
Med anknytning till titeln visar citatet hur en elev med ett visst beteende kan uttrycka sig inom 

en grupp. Men även om citatet är taget från ett specifikt tillfälle, är inte orden i sig ovanliga i 

gruppdiskussioner. Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som 

placerar eleverna i sina respektive grupper, utgångspunkt blir vilka elever som fungerar med 

varandra och ur en trygghetsaspekt. Detta är för att undvika uttalanden i gruppdiskussioner från 

eleverna så som citatet i titeln. Vid gruppbildning utgår man från tre olika kriterier, 

sammansättning, sammanhållning och målsättning (Karlsson, 2017:651). Sammanhållningen 

grundar sig i pedagogens erfarenheter kring eleverna och vilka som fungerar ihop, det ser vi 

som något som kan bli problematiskt. När pedagogen känner sina elever placeras de ofta utifrån 

vem de fungerar med och inte fungerar med, detta kan leda till att eleverna hamnar i en 

uttråkningszon. De utmanas inte att lära sig arbeta och samtala med alla klasskamrater, utan 

blir bekväma och intar sina egna givna roller. Begreppet roller kan ha flera innebörder men i 

detta avseende används det som ett sätt att beskriva ett beteende som uppstår i grupprocesser.  

 

Läraren visar en bild av en främmande värld om eleverna alltid får arbeta med de klasskamrater 

de känner sig trygga med (Säljö, 2012:181). När eleverna sedan kommer ut i arbetslivet är det 

inte självklart att de får arbeta med dem de känner sig mest bekvämast med. Sätts eleverna i 

sina trygga grupper riskerar gruppdiskussionen att inte bli lika djupgående. Att eleverna blir 

placerade i trygga grupper kan bero på att det är ett sätt för pedagogen att spara tid. Dela in nya 

grupper kräver ofta tid och god planering, något som inte alltid finns. Pedagogen vet att eleverna 

fungerar ihop och därmed är det ett system som fungerar. Sätts eleverna i grupper de inte är 

vana vid att arbeta med riskerar eleverna att få ett beteende liknande citatet i titeln, och att 

gruppdiskussionen inte når djupet. Det finns även en risk för att det uppstår konflikter som 

pedagogen behöver fokusera på och därmed försvinner tid från undervisningen och övriga 

elever blir drabbade. I de första två kapitlen i läroplanen för grundskolan står det att skolan ska 

bidra till att eleverna blir goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2018). Det står vidare under 

ämnet svenska, att eleverna ska utveckla sin språkliga förmåga och kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang (Skolverket, 2018). Här ser vi att det saknas en brygga, mellan samhället och 

skolans värld. Eleverna lär sig att diskutera och samtal i grupp men utifrån givna ramar och 

roller. Som nämndes ovan är det sällan så samhället ser ut.  
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Sammanfattningsvis visar studiens problemområde att beteenden inom grupper genererar olika 

grupprocesser, vilket kan leda till att eleverna i gruppen hamnar i en uttråkningszon om 

gruppbildningen sätts samman utan god planering. Med planering menar vi förankring i 

läroplanen kring elevers sociala förmåga och utmaning i att samarbeta med alla inför framtida 

grupprocesser i samhället. Studiens problemområde visar även att det är pedagogens val vid 

gruppbildningar som skapar olika förutsättningar för hur en elevs beteende gestaltas i gruppen. 

 

Syfte 
Syftet med den här studien är att belysa pedagogers gruppbildning i undervisningen ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv i ämnet svenska och hur beteenden hos elever framträder utifrån 

grupprocesser.  

 

Frågeställningen som besvaras i denna studie är:  

Hur framkommer vissa roller beroende på gruppbildning? 

Centrala begrepp  
Beteende - Denna studies definition av begreppet beteende kopplas samman med Thornbergs 

(2015:22-23) definition av attityd. Definitionen tar upp att attityden innehåller delar som 

handlar om hur vi agerar i olika situationer, vilket i sin tur visar sig i ett beteende hos individen. 

 

Grupp - Det är svårt att definiera begreppet grupp då det är knutet till syftet med gruppen och 

situationen. Utifrån detta definierar studien begreppet likt Thornbergs (2015:17) definition då 

det överensstämmer med vår insamlade empiri och hur vi har fått syn på grupper. Definitionen 

lyder som följande: en grupp med individer om minst tre stycken som interagerar för att nå ett 

gemensamt mål eller utföra en specifik uppgift.  

 

Grupprocesser - Studiens definition av grupprocesser är likt Hammar Chiriacs (2003:96) 

definition, de handlingar som framkommer i en grupp när de tilldelas en arbetsuppgift. 

 

Handledning - Definieras som när någon kunnig inom ett specifikt område vägleder en eller 

flera personer för att kunna utveckla sin kompetens inom området (Stensmo, 2011:67). I studien 

definieras begreppet dels till det Stensmo (2011:67) beskriver, men även att handledning inte 

enbart sker mellan pedagog och elev utan också mellan eleverna i gruppen.  
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Interaktion - Inom vetenskapen definieras begreppet interaktion på många olika sätt. Hur 

begreppet definieras och används i denna studie är, när en individ framför ett resonemang, 

antagande till en situation och hur andra individer ser på situationen. Under denna sociala 

process sker en interaktion (Sjödin, 1991:10). 

 

Kognitiva mål -  Begreppet i studien definieras likt Stensmos (2011:45-46): kognitiva mål är 

när elever får träna på att utbyta sina olika perspektiv för ökad förståelse för arbetsuppgiften.  

 

Roller - Enligt Thornberg (2013:41) definieras begreppet roller som ett fenomen där beteende 

beskrivs utifrån vilken plats man har i gruppen. Studien använder Thornbergs beskrivning av 

roller.  

 

Sociala mål - Vid samarbete kring en gruppuppgift tränar eleverna på sin språkliga- och 

kommunikativa förmåga, vilket leder till att de kan anpassa språket efter situation (Skolverket, 

2018; & Stensmo, 2011:45-46). I denna studie definieras därför begreppet sociala mål i likhet 

med samarbete.  

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en fördjupning av problemområdet, därefter behandlas tidigare 

forskning om förförståelse inför ett grupparbete, roller, handledning och grupprocesser. 

 

Förförståelsens relevans 

I vår aktionsforskning undersöktes hur socialt stöd tog olika former i undervisningen, en form 

som inspirerade denna studie var diskussion i mindre grupper. Diskussionen utgick från att 

eleverna hade begreppskort kring ämnena som bearbetades, de skulle diskutera fram en 

förklaring gemensamt. I det fallet alla var säkra placerades begreppet på grön lapp, var de 

osäkra placerades det på gult och om de inte kunde var det på rött. Grunden var att de skulle 

förklara och stötta varandra. Aktionsforskningen synliggjorde att det krävdes en förförståelse 

kring samarbete och hur det fungerar, då det enbart var en kort genomgång vilket inte gav något 

större resultat på gruppens arbete (Badelt & Cinthio, 2019:8-9). I Forslund Frykedals 

(2008:131) avhandling kring grupper framkommer det genom hennes val av forskningsartiklar, 

att en förförståelse för samarbete krävs. Denna förförståelse kan lyftas in i undervisningen och 
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kommer i sin tur leda till att eleverna blir mer motiverade och känner en större samhörighet 

med gruppen de arbetar med. Genom studierna blev det också synligt att elevernas 

kommunikativa förmåga ökade inom gruppen när det fanns en förförståelse. Detta sattes i 

förhållande till eleverna som inte fått samma undervisning i samarbete.  

 

Hur kan pedagogen då skapa förutsättningar för att ett grupparbete inte ska ta form som citatet 

i titeln? Även om pedagogen hade en genomgång om hur samarbetet kunde se ut i ett 

grupparbete visade det sig i gruppdiskussionerna att kommentarer kring utförandet av arbetet 

uttrycktes ändå. De här kommentarerna är inte alltid av negativ innebörd, utan kan ibland leda 

in på ett pedagogiskt samtal. De pedagogiska samtalen som uppstår kan vara både mellan elev 

och pedagog men även mellan elev och elev. Självständigt arbete gör att eleven klarar en viss 

nivå, men för att nå ytterligare ett steg krävs ofta stöd från övriga. Detta är det som Vygotskij 

kom att kalla den proximala utvecklingszonen, den zon där eleven kan resonera och föra samtal 

med pedagoger och elever för att nå en djupare samtalsnivå och utveckling (Partanen, 

2015:52).    

 

Handledning och roller inom gruppen  
I lärprocesser där en person inom ett ämne är mer kunnig och vägleder en annan person som är 

ny inom ämnet används begreppet handledning, i detta fall är det pedagogen som vägleder 

eleverna eller eleverna som vägleder varandra. För att handledningen ska fungera är det viktigt 

att den är strukturerad, med tydlig ansvarsfördelning och ett försök till att bryta roller för att 

inte hamna i liknande situationer som citatet (Stensmo, 2011:67-68). Stensmo (2011:45-46) 

beskriver vidare att grupparbeten i skolan har kognitiva- och sociala mål som kräver olika 

förberedelser för att det goda grupparbetet ska kunna ske. I likhet med Forslund Frykedals 

(2008:131) resultat, uppmärksammar Stensmo (2011:46), utöver den strukturerade 

handledningen, att det krävs förberedelser i elevernas sociala träning i form av gemensamma 

mål, kommunikation och att hantera konflikter. Förutom strukturerad handledning och social 

träning i grupparbeten kan pedagogen ge specifika roller, till exempel ledare, samordnare, 

sekreterare, materialansvarig och rapportör. Dessa roller kan leda till att eleven kan arbeta under 

eget ansvar men också kunna lyssna på andra elever som är olika dem själva (Stensmo, 

2011:46).   
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Stensmo (2011:45-46) och Forslund Frykedal (2008:131) skriver båda om förförståelse innan 

ett grupparbete men Thornberg (2015:23) menar att det även ligger mer bakom ett grupparbete, 

som till exempel beteenden hos eleverna. Dessa beteenden kan vara både positiva och negativa, 

och enligt forskare innehåller beteendet tre delar, en kunskaps/tankedel, en känslodel och en 

handlingsdel (Thornberg, 2015:23). Vi har valt att lägga fokus på kunskaps- och tankedelen då 

vi anser att det hör ihop med det Stensmo och Forslund Frykedal lyfter om en förförståelse 

innan grupparbete. Om eleverna har en förförståelse inom det område de arbetar med är chansen 

större att beteendet blir positivt och de kan, som Forslund Frykedal (2008:131) visar i sitt 

resultat, slutföra uppgiften. De elever som inte har fått förutsättningar att utföra uppgiften kan 

riskera att ha en mer negativ beteende. Wide (2011:148-149) skriver om hur individen spelar 

olika roller beroende på situationen för att framställa sig själv i bättre dagar, något empirin från 

aktionsforskningen visar. Till exempel de elever som har mycket talutrymme är oftast snabba 

med att markera att de kan men sätter sig inte i situationer där de riskerar att förklara fel och 

därmed riskerar att bli generade (Wide, 2011:140-150).  

 

Wide (2011:148-149) skriver om hur situationen styr vilken roll individen intar och Hammar 

Chiriac (2003:28) bygger vidare på detta genom, när individer hamnar i en situation där de 

måste utföra ett grupparbete förekommer det olika roller. Vissa roller möjliggör att arbetet blir 

utfört medan andra roller bygger på att stötta den känslomässiga delen inom gruppen. Däremot 

är det inte vanligt att en individ intar dessa roller, att slutföra uppgiften och stötta 

gruppmedlemmars känslor, samtidigt i ett grupparbete. I en grupp med individer som intar en 

av dessa roller fyller det en funktion i gruppen som möjliggör att ett gott grupparbete kan ske 

(Hammar Chiriac, 2003:28). Oavsett vilken roll individen intar sker utnyttjanden för gruppens 

syfte, till exempel den individ som intar ledarrollen kan även bli den som får ta på sig gruppens 

misslyckande eller så lägger ledaren skulden på gruppen för misslyckandet (Hammar Chiriac, 

2003:29). Likt Thornbergs (2013:41) definiering av begreppet roller beter sig en individ på ett 

visst sätt beroende på vilken situation den befinner sig i, och intar på så sätt en roll i just den 

specifika situationen. Till exempel om en individ ser sig kunnig inom ämnet forntiden kan den 

individen inta en ledarroll. Befinner sig individen i en situation där hen inte känner sig kunnig 

inom ämnet till exempel matematik intar individen en passiv roll. På så sätt riskerar inte hen att 

ses som okunnig eller på något sätt blir generad (Wide, 2011:140).  
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras en fördjupning inom studiens ämne genom att sammanställa relevant 

och aktuell forskning som gjorts inom närstående fält och deras resultat under rubrikerna: 

interaktion och handledning samt grupprocesser. Slutligen under varje fördjupning görs en 

sammanfattning. 

 

Interaktion och handledning 

Som nämndes i bakgrunden är det viktigt att träna elevernas sociala mål för att kunna uttrycka 

sig i olika sammanhang. Detta för att de inte ska vara rädda att säga fel och bli generade, därför 

är det av intresse att se hur interaktionerna och handledning fungerar i grupper. Sjödins 

(1991:69-70) studie där 166 elever i mellanstadiet var delaktiga visade hur interaktionen kan 

variera när gruppbildningar sätts samman av pedagogen utifrån genus och kunskapsnivå. Som 

en följd av att gruppera eleverna efter kunskapsnivå visade hans resultat på att grupperna med 

hög kunskapsnivå interagerade mer vilket gav fler lösningar på uppgiften. I en grupp som inte 

har lika hög kunskapsnivå visade det sig att gruppen fick svårt att få fram lösningar, samt att 

vissa elever hade svårt att uppfatta och förstå de olika lösningsförslagen. Utifrån Sjödins 

(1991:69-70) resultat är det viktigt att pedagogen planerar gruppbildningar där kunskapsnivån 

är varierad för att alla elever ska få förutsättningar att lyckas. Utöver Sjödins resultat om hur 

pedagogen kan planera grupper inför grupparbeten är det också viktigt att skapa en norm som 

gör att det goda grupparbetet sker redan från början. Det kan också behöva ske ändringar kring 

beteenden i helklass inför mindre gruppbildningar, detta kan ske genom samarbetsövningar och 

förförståelse kring syftet med arbetet (Sjödin, 1991:69-70). Vi är medvetna om att denna 

forskningen kan anses som förlegad men den visar på ett historiskt perspektiv av gruppbildning 

som är ett vanligt förekommande undervisningsmoment idag.  

 

Einarsson (2003:57-59) har skrivit en avhandling där hon har gjort sammanlagt 58 strukturerade 

klassrumsobservationer på låg- och högstadiet och intervjuer med lärare och elever. I sin 

avhandling lade hon fokus på kommunikationen och tittade på interaktionen mellan elev och 

pedagog ur ett genus och åldersperspektiv. I avhandlingen har Einarsson (2003:127) använt sig 

av kvalitativa och kvantitativa analyser för att få fram sitt resultat. Einarsson (2003:68) gjorde 

i början av sin undersökning ett antagande kring att det fanns ett större behov av handledning 

från pedagogen i lägre årskurser. Detta framkom sedan i Einarssons (2003:105) resultat att 
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mindre undervisningsgrupper ger bättre förutsättningar för eleverna att få större utrymme, både 

att ta plats och få plats av pedagogen.  

 

Näslunds (2004:60-70) avhandling handlar om grupphandledning och han gjorde en fallstudie 

med både kvantitativa och kvalitativa ansatser där det utfördes intervjuer och observationer 

med lärare och elever på låg- och mellanstadiet under en period på 10 månader. Resultat visar 

på att motivationen styrs av en känslomässig komponent, alltså hur eleverna känner inför ett 

visst arbete. När motivationen är hög finns det ett driv att slutföra påbörjad uppgift medan det 

i mindre motiverade grupper saknas en vilja att slutföra. Under ett grupparbete är det av vikt att 

pedagogen ger både stöttning och utmaning i grupper med hög respektive låg motivation 

(Näslund, 2004:161-162). Däremot menar Gröning (2006:25-26) i sin granskning om 

kooperativt lärande i heterogena gruppaktiviteter att elever i mellanstadiet tar uppgifterna på 

större allvar och stöttar varandra när pedagogen inte är involverad. Näslund använde sig av en 

kvalitativ ansats i sin analys och det visade sig att så inte var fallet i grupper där olika språkliga 

bakgrunder finns med, utan där blir det istället ett hinder inom gruppen.  

 

Grupprocesser  
Under vårt utvecklingsarbete fick vi syn på olika grupprocesser genom de gruppbildningar som 

vi satt ihop tillsammans med handledare. Det som blev synligt under utvecklingsarbetet gick 

även att koppla till tidigare forskning av Forslund Frykedal (2008:2) som menar att pedagoger 

ofta har för avsikt att sätta ihop grupper där ambitionsnivån och blandade förmågor ska komma 

fram. Problemet som uppstår är att eleverna ofta vill arbeta med någon kamrat, vilket medför 

att de kommer försöka motarbeta pedagogens gruppbildning. Eleverna behöver inte alltid ha en 

nära relation till sin kamrat, utan valet kan även baseras utifrån den andra elevens 

kompetensnivå (Frykedal, 2008:111). Forslund Frykedals avhandling visar hur 48 elever i 

högstadiet går till väga vid grupparbeten genom observationer och intervjuer. Hennes 

avhandling har grounded theory som metodologisk utgångspunkt och även som teoretiskt 

perspektiv (Forslund Frykedal, 2008:2). 

 

När det gäller ambitionsnivån inom grupperna och det “egna” valet hos eleverna kan det uppstå 

problem och konflikter, detta är något som Persson (2007:15-17) tar upp i sin avhandling. Hon 

nämner att när relationer byggs upp i klassrummen skapas också uppfattningar kring 

klasskamraterna, vilket kan gälla till exempel vem man vill arbeta med. Därmed är det viktigt 
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att pedagogen går in och styr gruppbildningen så att det inte uppstår grupper med elever som 

blivit bortvalda av klasskamrater. Persson nämner även en grupprocess där motivationen hos 

eleverna blir mindre om arbetsuppgiften inte är intressant vilket skapar en osäkerhet om hur 

den ska genomföras. Om eleverna inte vet hur uppgiften ska genomföras behövs det 

handledning av läraren genom strukturerad genomgång, feedback eller respons på gruppens 

tankar och idéer (Persson, 2007:15-17). Genom en enkät med öppna frågor och teoretiska 

utgångspunkter såsom bakgrund, generation och förutsättningar för lärande och en kvalitativ 

metod fick Persson fram sitt resultat (2007:9).  

 

Hammar Chiriac har genomfört en kombinationsstudie, det vill säga att hon har kombinerat 

kvalitativa och kvantitativa ansatser (2003:69-70). Hammar Chiriac (2003:63) har kombinerat 

Stieners och Bions teorier om grupprocesser och gruppers aktivitetsnivåer som analysmodell 

för sin avhandling. Analysen har gjorts på insamlad empiri genom observationer, enkäter, 

intervjuer och skriftliga källor från 22 studenter (Hammar Chiriac, 2003:72-81). I Hammar 

Chiriacs studie blir den negativa inställningen till att vilja arbeta och slutföra uppgiften i de 

valen eleverna gör i grupperna synligt, som till exempel bilda par. Eller i likhet med Forslund 

Frykedals resultat, eleverna väljer medlemmar utifrån vad som gynnar dem själva vilket gör att 

uppgiften inte sätts i första hand. Hammar Chiriac menar att det uppstår olika beteenden samt 

roller i grupparbeten beroende på uppgiften och hur den ska utföras. Om det är en strukturerad 

genomgång eller om eleverna har fått en förförståelse kring uppgiften (Hammar Chiriac, 

2003:103). Grupprocesser kan uppstå utöver uppgiften då kommunikation och 

samspelsprocesser sker inom grupper, den kan variera från att vara positiv till negativ (Hammar 

Chiriac, 2003:96). 

 

Även hos pedagogen finns ett beteende som ligger till grund för hur hen arbetar med grupper i 

klassrummet, något som Hammar Chiriac och Forslund Frykedals (2011) studie belyser. Detta 

beror på att det kan uppstå grupprocesser som upplevs som svårhanterliga, där ledarrollen hos 

pedagogen blir svår att bibehålla. Studien har gjorts på tre fokusgrupper med 11 lärare från 

årskurs 5-9 och har genomförts med SI som teoretisk utgångspunkt. Grupprocesser är något 

både elever och pedagogen kan ta lärdomar av, eleverna tränar sig i sociala sammanhang och 

pedagogen tränar på att bibehålla ledarrollen genom att stötta eleverna i sitt sätt att ta ansvar 

för sitt egna lärande i ett grupparbete och se varandra som resurser (Forslund Frykedal & 

Hammar Chiriac, 2010: 16-17). Sjödins studie (1991:69-70) visar på olika grupprocesser där 

vissa grupper förlitar sig på den elev som oftast uttrycker sig “kan allt”, men även vissa grupper 
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där elever som inte förstår uppvisar ett störande beteende. När pedagogen ska låta eleverna ta 

eget ansvar för sitt lärande, som Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2010:16-17) menar, 

blir det viktigt att inte nivågruppera efter kunskapsnivå likt Sjödins studie. För att eleverna ska 

lyckas ta eget ansvar krävs det en blandning av flera kunskapsnivåer där utbytet av tidigare 

erfarenhet kan bli optimalt.  

Metod  
Metodavsnittet är uppdelat i underkategorier för att tydliggöra var studien tar sin början. Under 

insamlingsmetoder redogörs för hur studiens empiri har samlats in. Vidare redogörs för hur vi 

förhåller oss till de etiska aspekterna i relation till vår empiri.   

 

En studie om grupprocesser och roller 
Under utvecklingsarbetet som skrevs våren 2019 var syftet att undersöka elevernas 

begreppsförmåga inom ämnet svenska. Grupper bildades då vi ville få fram en diskussion och 

för att se hur de kom fram till begreppen genom socialt stöd. Begreppen tillhörde två olika 

områden och var avsedda för att få kunskap om varje område. Det som blev synligt då, ligger 

till grund för denna studie - hur gruppbildning framkallar vissa beteenden och roller i en grupp. 

Genom att gör en kvalitativ analys blir det möjligt att undersöka studiens syfte: att belysa 

pedagogers gruppbildning i undervisningen ur ett socialpsykologiskt perspektiv i ämnet 

svenska och hur beteenden hos elever framträder utifrån grupprocesser.  

Insamlingsmetoder  
Empirin har samlats in genom deltagande observationer i årskurs 1 och 3 samt ljudinspelningar 

under gruppdiskussionerna. Vi har valt att använda deltagande observationer som en 

insamlingsmetod för studien då vi fick möjlighet att delta i undervisningen, som Kihlström 

(2007:160) uttrycker är en vanligt förekommande metod inom fenomenografi. Det vanliga med 

att använda deltagande observation är för att se hur människor agerar här och nu (Dovemark, 

2007:138). I likhet med Rönnerman (2012:30) är deltagande observationer en insamlingsmetod 

som på ett systematiskt sätt kan se enskilda händelser för att införskaffa sig kunskaper om hur 

saker och ting förhåller sig i praktiken. Genom strukturerade och deltagande observationer fick 

studien ett underlag som kunde återkopplas till ljudinspelningarna som sedan analyserats för 

att svara på studiens frågeställning. Rönnerman (2012:31) menar att grunden som blir med hjälp 

av observationer och analyser blir förändringarna mer varaktiga.  
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Diskussionerna observerades och dokumenterades genom ljudinspelning för att kunna gå 

tillbaka under analysen och höra vad som sades och för att kunna vara med under 

diskussionerna istället för att fokusera på att anteckna. Istället antecknades observationerna ned 

i nära relation till diskussionerna. Valet av dokumentation föll på ljudinspelning på grund av 

att vi ansåg att det inte var relevant för oss om vem som hade ordet under diskussionerna utan 

hur eleverna fördelade ordet inom gruppen. Undersökningen genomfördes på två olika skolor i 

två olika årskurser, årskurs 1 och 3, då vi gjorde vår verksamhetsförlagda undervisning (VFU) 

på dessa skolor. Den insamlade empirin är tagen från ljudinspelningar och observationer som 

skrevs ned i nära anknytning till de olika gruppdiskussionerna. Detta gjorde att vi fick ett 

bekvämlighetsurval då vi inte kunde välja helt själva på vilka som skulle ingå i studien. För att 

kringgå ett bekvämlighetsurval hade vi fått samla in ny empiri från andra skolor där vår relation 

till elever och pedagoger är begränsade. I detta fallet stämmer empirin från vår VFU väl överens 

med denna studies syfte och därmed föll valet på detta urval. Empirin är inte utvald beroende 

på elevernas prestationer utan beroende på om vårdnadshavarnas medgivande eller icke 

medgivande är ifyllt på informationsblanketten (se bilaga A). Varför valet blev att lyssna på 

alla elever oberoende prestationer är för att vi ville få syn på de olika rollerna som framkom, 

beroende på vilken grupp eleverna sätt i och vilka grupprocesser det genererar. Detta stämde 

väl överens med vår tanke från utvecklingsarbetet, där vi ville få med alla eleverna för att 

synliggöra lärandet av begrepp.  

 

Etiska aspekter 

Under insamlingen av studiens empiri har vi haft med de etiska aspekterna för att studien ska 

kunna utföras på ett säkert och etiskt sätt. Lindgren (2012:58) belyser hur dokumentation har 

makt att förstå och tolka empirin och därför är det viktigt att ha med de etiska aspekterna när vi 

väljer insamlingsmetoder. För att få samla in empirin var det första steget att förhålla oss till 

informationskravet genom att besöka och informera de skolor och de klasser där 

undersökningen skulle ske. Under besöket fick eleverna med sig en informationsblankett 

(bilaga A) som de skulle ta med sig hem till vårdnadshavarna för att uppfylla samtyckeskravet. 

Genom samtyckeskravet fick vi se hur många elever som inte fick dokumenteras. De elever 

som inte fick dokumenteras fick vara med i gruppuppgiften för att de inte skulle exkluderas. 

Gruppen de tillhörde blev inte inspelade och deras kommentarer bortsågs under 

observationerna. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet fingerar vi elevernas och 

pedagogens namn under transkriberingen och benämner dessa som P1 (pojke 1), P2 (pojke 2), 



 15 

P3 (pojke 3), F1 (flicka 1), F2 (flicka 2), F3 (flicka 3) och pedagogen. Det insamlade materialet 

sparades på en extern hårddisk och kommer enbart användas till avsedd studie och kommer 

därefter raderas enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Metoddiskussion 
Nedan förs en kritisk reflektion kring insamlingsmetoderna och hur dessa kan påverka 

undersökningens genomförande och resultat. Därefter framförs studiens validitet och 

reliabilitet. Sist redogörs vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av för att bearbeta och 

analysera den insamlade empirin under rubriken teoretiskt ramverk.  

 

Nivån på de strukturerade anteckningarna som skrevs efter observationerna kallar Dovemark 

(2007:143-144) för “journals”. Anteckningarna skrevs systematiskt och kronologiskt ner i nära 

anknytning efter observationerna (Dovemark, 2007:143-144). Bjørndahl (2005) skriver att det 

är av vikt att skriva ner observationer direkt efteråt, då människan har ett begränsat minne vilket 

gjorde att vi skrev ner viktiga iakttagelser i nära anknytning efter observationerna. Skrivs 

anteckningarna ner i form av loggbok (journals) menar Dovemark (2007:144) att forskaren kan 

få distans till vad som faktiskt hände vilket ger möjlighet till att utveckla processer, eller för att 

kunna se processer genom att jämföra andra anteckningar. Vi var medvetna om att när 

deltagande observationer användes måste viss hänsyn tas till faktorer såsom, hur situationen 

och de företeelserna som uppstod under aktionen tolkades och hur vi valde ut grupp för 

observation etc. Likt det Dovemark menar (2007:137) är det bra att vara medveten om vilka 

roller vi intar och under praktiken var vi deltagande observatörer. Eleverna visste vad vi gjorde, 

om vi inte hade informerat eleverna om varför de skulle bli inspelade är det möjligt att resultatet 

kunde sett annorlunda ut eftersom de kanske inte hade varit lika skärpta. Vidare kan även de 

relationer vi hade till eleverna påverka resultatet, då de visste vår avsikt med aktionerna och 

ville prestera för vårt bästa.  

 

Ljudinspelning som insamlingsmetod istället för videoinspelning var för att fokus låg på hur 

diskussionerna inom gruppen utformades då uppgiften i sig inte hade något konkret material 

som eleverna skulle arbeta med. Vi har tagit hänsyn till de elever vars vårdnadshavare inte gett 

sitt medgivande till att de får vara med i undersökningen. Då utrustningen på skolorna inte 

gjorde det möjligt för oss att spela in alla gruppernas diskussioner, spelades enbart vissa 

diskussioner in i den mån det fanns utrustning till det. Grupperna som hade de elever som inte 

hade fått ett medgivande från sina vårdnadshavare blev inte inspelade. Elever som vet att de 
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ska bli inspelade via ljud eller video kan påverkas olika, vissa blir blyga medan andra får 

prestationsångest och vill prestera sitt bästa. Detta behövs ha i åtanke då resultatet kan variera 

beroende på hur eleverna reagerar.  

 

Under transkriberingen av de ljudinspelningarna vi hade insåg vi att det hade varit bra att spela 

in med video för att kunna komma ihåg varför vissa elever i grupperna inte deltog i 

diskussionerna, de kunde i vissa fall leka eller göra annat under grupparbetets gång. Dovemark 

(2007:148) nämner att det är tidskrävande med transkribering då elevernas sociala närvaro och 

interaktioner under samtalets gång till exempel skratt, pauser etc. ska skrivas ned ordagrant. Av 

dessa skäl har vi i efterhand insett att det hade varit bra att spela in diskussionerna med video 

istället för enbart ljud. Malmqvist (2007:132) belyser att en kvalitativ ansats är krävande och 

processen tar tid för att undersöka empirin vilket vi insåg under transkriberingsarbetet. I en 

kvalitativ ansats försöker forskaren samla in material utan att vara den centrala ledaren utan 

mer öppen och observant för oförutsedda händelser och för att inte påverka de som observeras 

eller spelas in (Malmqvist, 2007:131). För att inte vara den centrala ledaren kan vi se utifrån 

utdragen från transkriberingarna att diskussionerna oftast är mellan gruppmedlemmarna för att 

inte påverka de som spelas in allt för mycket. Som nämndes under rubriken insamlingsmetoder 

lät vi alla elever delta, men att urvalet baserades på de grupper där alla vårdnadshavare lämnat 

medgivande. Avgränsningarna kring urvalet framkom då brist på utrustning inför 

ljudinspelningarna gjorde att inte alla grupper kunde spelas in. 

 

Validitet & reliabilitet 
Studien har undersökt elever som intar olika roller i en grupp, vilket i sin tur skapar 

grupprocesser och beteenden vilket är relevant för frågeställningen i studien. Då studiens 

resultat framtagits ur ljudinspelningar och observationer från elever är det viktigt att skriva ner 

dessa noggrant och exakt för att resultatet ska kunna prövas i efterhand, vilket höjer studiens 

trovärdighet (Dysthe, Hertzberg, & Hoel, 2011:87). Dysthe m.fl. (2011:87-88) belyser även att 

en studie som har samlat in sin empiri under ett fältarbete är inte lätt att pröva då 

observationerna sker i en speciell kontext. Därför krävs det att forskaren övertygar läsaren om 

att den har agerat kunnig inom området, visar förståelse för upptäckterna som empirin visar och 

sätter det i relation till det vi redan vet. Genom att ha fört observationsloggar och 

ljudinspelningar under insamlingen av empirin har en progression synliggjorts. Eftersom 

ljudinspelningar har använts får vi som forskare ta hänsyn till att transkriberingen utförs 
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noggrant, hade videoinspelning använts istället hade det varit lättare att se situationen under 

diskussionerna när analysen genomfördes. Vid videoinspelning hade det framgått tydligare via 

kroppspråk vad eleverna ansåg eller kände, därför blir transkriberingen vid ljudinspelning 

oerhört viktigt. Som nämndes under metoddiskussionen är det därmed viktigt att ta med skratt, 

suckar etc för att förstå hela sammanhanget i en diskussion. Med detta kan reliabiliteten 

påverkas då forskarens observationer ifrågasätts i användandet av den tekniska utrustningen. 

Därav har studiens tillvägagångssätt redovisats noggrant för att läsaren ska kunna göra sin egna 

bedömning när det gäller reliabiliteten. Eftersom studiens empiri har analyserats ett flertal 

gånger tillsammans med olika analysverktyg; interaktion, handledning och grupprocesser, 

stärks studiens reliabilitet. Studiens resultat från undersökningen är generaliserbar då den riktar 

in sig på hur pedagogen sätter samman grupper för att sammanhållningen och målsättningen 

ska uppfyllas. Dock begränsas denna generaliserbarheten och resultatet kan ändras beroende på 

vilken ålder eleverna har då äldre elever har fått träna på sin sociala förmåga.  

 

Teoretiskt ramverk 

I bakgrunden fick ni läsa om att det krävs olika förberedelser från läraren innan eleven kan 

genomföra ett grupparbete, såsom handledning av lärare eller elever där olika roller eller 

gruppbildning tilldelas av läraren. När eleverna får dessa förutsättningar kan de uppnå en annan 

typ av lärandenivå med hjälp av varandra än om eleverna hade arbetat självständigt (Partanen, 

2015:52). Vidare leder det även fram eleverna till deras sociala och kognitiva mål vilket kan 

generera till en roll hos eleverna där motivationen till ett gott grupparbete sker. För att smalna 

av studiens teoretiska ramverk har vi valt att se gruppdiskussioner ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv för att kunna analysera gruppbildning. Det socialpsykologiska perspektivet innebär 

att forskare inom området vill undersöka ämnen inom det psykologiska, närmare bestämt roller, 

emotioner och personligheter (Lindblom, 2011:31).  

 

Studien bygger på en induktiv analys för att bearbeta och analysera empirin och ser 

återkommande teman där vår empiri synliggjorde att förberedelser innan ett grupparbete hade 

betydelse. Empirin visade att handledning och givna roller intas av eleverna i grupparbetet. I 

dessa teman framkom studiens analytiska verktyg genom teoretiska begrepp, handledning, 

interaktion och grupprocesser. Med hjälp av dessa begrepp kunde studiens frågeställning 

besvaras. Hur vi kom fram till dessa var genom återkommande mönster i de olika teman under 

transkriberingen. Transkriberingen visade att vissa elever tog sig an givna roller, handledning 
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sköttes genom att en elev tog ansvaret med lite handledning från pedagogen då hen gick runt 

till alla grupper. Vi såg beteenden i gruppdiskussionerna som indikerade på att antingen är det 

en elev som tror sig vet allting och resterande gruppmedlemmar accepterar utlåtandet oavsett 

om svaret är fel eller rätt. Därav fick vi fram studiens teoretiska begrepp.  Dessa färgkodades 

enligt följande; handledning med blått, grupprocesser med orange och beteenden med grönt.  

Resultat och bearbetning  
I detta avsnittet redovisas och analyseras studiens resultat utifrån de teoretiska begreppen, 

handledning, interaktion och grupprocesser. Med hjälp av dessa begrepp i analysen ska 

studiens frågeställning besvaras. Efter varje analys görs en kort sammanfattning av vad som 

framgått utifrån studiens resultat. 

 

Gruppbildningens utfall skapar roller och grupprocesser 

I klassrummet och i den dagliga undervisningen förekommer grupparbete i varierande former, 

dessa grupparbeten leder i sin tur till olika grupprocesser. Dessa grupprocesser innebär mer 

specifikt vilka handlingar som framkommer inom grupperna när de tilldelas en gruppuppgift. I 

studiens empiriska material synliggjordes olika beteenden som genererade olika grupprocesser. 

Dessa beteenden uppstod genom att pedagogerna valde olika sätt att sätta samman grupper inför 

arbetet.  

 

En av pedagogerna lät slumpen avgöra vilka elever som skulle arbeta med vilka. Den andra 

pedagogen planerade innan för att minska risk för att det skulle ske en grupprocess där bråk 

uppstår och att elever med annan språklig bakgrund skulle få förutsättningar att kunna utföra 

uppgiften. När pedagogerna satt samman grupperna var det en pedagog som blev motarbetad 

av en elev på grund av valet av gruppindelningen. I det specifika fallet blev resultatet att 

gruppen formades efter elevens behov, då det fanns bakomliggande orsaker till elevens 

invändningar. Det som var av vikt vid gruppbildningen var att eleverna inte nivågrupperades 

efter vilka kunskaper de hade sedan tidigare. Nivågruppering innebär att eleverna delas in i 

grupper efter vilken kunskapsnivå de har, hög respektive låg. Med kunskapsnivå avser vi 

kunskaperna inom det ämnet som bearbetas i gruppen, alltså inte vilken tidigare kunskap eleven 

innehar.  

 



 19 

Båda pedagogerna hade en genomgång om hur eleverna i klassen är mot varandra under ett 

grupparbete, trots förberedelserna blev normen inom grupperna inte alltid vad vi tänkt även om 

båda klasserna har arbetat i grupp innan. Den insamlade empirin synliggjorde att eleverna 

hamnade i en uttråkningszon vilket ledde till olika beteenden hos eleverna. Denna 

uttråkningszon kan ha utvecklats genom att förförståelsen inte fanns för uppgiften. De 

beteenden som uppstod inom gruppen var att eleverna tappade motivationen eller upplevde sig 

redan kunna det som skulle genomföras. Detta ledde till grupprocesser där vissa elever röstas 

ned av elever som är självutnämnda ledare. Exempelvis: 

 
F1 – okej, sekundärkälla, ehh det ääär 
F2 – är det andrahandskälla? 
P1 – nej sekundärkälla är inte andra, det är förstakällan.  
F1 – aa 
F2 – då lägger vi den på gul eller grön? 
P1 – grön tror jag 
F1 – vad tycker ni? 
F3 – gul för att du kunde inte förklara helt 
(Ljudinspelning 1, kl. 09:11 2019-02-27) 

 

I detta citatet framgår det att en elev kan svaret men röstas ner av en annan elev som får med 

sig övriga. Detta berodde i det här fallet på att det fanns en förutfattad mening om att den eleven 

“kan allt” eftersom han är snabbast med att lösa uppgifter. Utifrån begreppet grupprocesser 

kunde vi analysera fram detta då vi har en relation med eleverna sen tidigare. I respektive 

årskurser kunde vi därmed se vilka elever som oftast blev utnämnda till att “kunna allt” av de 

andra eleverna. I de grupper där dessa elever var placerade i kunde vi se liknande grupprocesser, 

gruppmedlemmarna förlitade sig på denna elev. En process som har uppstått i några grupper är 

elever som inte är delaktiga i uppgiften utan sysslar med annat. I en grupp var det en elev som 

byggde med klossar och gick runt i klassrummet, i slutet av uppgiften förklarade eleven ett 

begrepp som stämde. Eleven hade inte låg kunskapsnivå i ämnet eller i uppgiften utan eleven 

var uttråkad. I en annan grupp var det en elev som var med i diskussionerna men pratade om 

annat och hade svårt att fokusera, denna elev kunde oftast besvara frågorna men när det blev 

svårt pratade han om annat, dessa elever intog en passiv roll.  
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Inom grupperna och de olika grupprocesserna finns det även en viss beteende kring att redan 

kunnat allt, eleverna tar det beteendet och “kör över” övriga elever. Denna grupprocess kan 

leda till att elever som inte tar talutrymme inte får möjlighet att komma till tals.  

 
F1 – mm aa nu är det jag, pålitlig  
P1 – den kan jag, jag kan också källkritisk, jag kan alla dem där som ligger på gult. 
F1 – men då får vi lägga dem på grönt 
F3 – nej för vi alla vet ju inte 
F1 – okej men pålitlig 
P1 – det är om man kan lita på någon annan typ. Typ om man kan lita på någon annan typ oj kön har 

växt upp här i Sverige, det kan ju det inte.  
(Ljudinspelning 2, kl. 12:32 2019-03-01) 

 

I citatet ovan ser vi ett exempel på när F1 ska börja förklara ett begrepp men blir avbruten av 

P1 som vill visa att han kan mycket och sedan tar över och förklarar begreppet F1 skulle 

påbörja. Ingen annan i gruppen nämner något då de förlitar sig på att P1 har rätt då han innan 

förklaringen hävdar att han redan kan alla andra begrepp. Grupprocesser kan se ut på olika sätt, 

det som framkom var att vissa elever tar på sig självutnämnda roller och att det även inom 

grupprocesserna finns elever som flyter med genom att härma eller accepterar det ledaren säger, 

även här intas en passiv roll. Nedan följer ett exempel på en process där en elev själv tagit på 

sig rollen som ledare och de övriga eleverna accepterar detta och ger liknande förslag.  

 
P2 – aktuell 
F1 – aktuell, jag vet vad aktuell är 
F2 – aa säg. 
F1 – asså det är när man får reda på något i världen 
F2 – aa 
F1 – som har hänt 
F2 – aa, typ som på telefoner och iPad 
F1 – aa man kan typ se på tv  
F2 – typ om nyheter 
F1 – ee.. och det är en första  
P2 – jag har redan lagt den.. 
F1 – aha du har redan  
F2 – okej nästa 
(Ljudinspelning 1, kl. 09:11 2019-02-27) 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar bearbetningen av empirin att beteenden genererar olika 

grupprocesser i grupparbeten men också i helklass, som till exempel när eleverna motsätter sig 

de val pedagogen har gjort i gruppsammansättningen. Dessa grupprocesser ter sig varierande 

beroende på hur pedagogen har satt samman grupperna och hur många medlemmar det ska vara 

i varje grupp. Grupperna hade elever vars kunskapsnivå varierade, eleverna tog sig an roller de 

vanligtvis har i grupparbeten. De roller eleverna tog sig an var ledaren, den som härmar eller 

passiva roller som accepterar svaret från den elev som oftast säger sig kunna, eller den som 

väljer att inte delta i diskussionen. Utifrån rollerna skapades grupprocesser där ledaren berättade 

hur uppgiften skulle utföras, när de ska avsluta och börja på ett annat begrepp och ifrågasätta 

andra svar. Eleven som många anser kunna mycket har oftast slutordet eller röstar ned andra 

gruppmedlemmars svar då gruppmedlemmarna förlitar sig på denna elev. Andra grupprocesser 

som sker i ett grupparbete är att vissa elever inte alltid deltar i diskussionen för att slutföra 

uppgiften, speciellt om eleven i fråga inte känner sig säker.   

 

Pedagogens gruppbildning bidrar till interaktion och handledning 

Interaktion sker i sociala sammanhang men för att det goda grupparbetet ska bli möjligt behövs 

det träning inom den sociala förmågan men också handledning från pedagogen eller en annan 

gruppmedlem. I början av arbetet gjordes en genomgång om hur eleverna i klassen arbetar i 

grupp. Det som observerades var att pedagogen och eleverna i grupperna handledde varandra 

och påminde om hur normen inom ett grupparbete ska vara även om eleverna brukar arbeta i 

grupp. I studiens empiri såg vi hur vissa grupper stöttar varandra och tar arbetsuppgiften på 

allvar utan handledning av läraren. Balansen mellan eleven som vet och eleven som tagit på sig 

ledarrollen finns genom att öppna följdfrågor ställs till alla gruppmedlemmar för att utföra 

uppgiften med fler svar. 

 
P2 – källa. 
F1 – en källa, det är typ 
F2 – första 
F1 – nej.. inte källare, första källa, alltså den som har sett något och sedan berättat det vidare.  
Alla - mm 
P2 – aa vi har pratat jättemycket om källa så den här är lätt. 
F2 – aa så vi lägger den här.  
F1 – asså jag tycker ändå inte att den är jättelätt att förklara.   
P1 – ja men ta den på grön för vi vet ju ganska mycket om vad det är. 
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F1 – hur mycket vet ni då? 
(Ljudinspelning 1, kl. 09:11 2019-02-27) 

 

I en annan grupp skedde handledning och interaktion mellan både pedagog och gruppen men 

också mellan gruppmedlemmarna. Som exemplet nedan visar var detta en grupp med roller som 

exempelvis ledare, den som “kan allt” och den som ofta accepterar det som sägs och följer med, 

en passiv roll. När gruppen inte har pedagogen närvarande visade det sig att gruppen oftast 

förlitade sig på den elev som kan allt, utan vidare reflektion över att det kanske finns andra 

lösningar. När pedagogen kommer till gruppen sker en handledning där frågor och exempel ges 

från alla gruppmedlemmar.  

 
F2 – källa 
Pedagogen – vad är en källa? 
F2 – något man kan titta på? 
Pedagogen – kommer ni ihåg vad dem sa på filmen? Ni hjälps åt om ni behöver. 
P1 – aa jag kan  
F3 – aa det är typ, vill du ha hjälp? 
F2 – aa 
F3 – det är typ om det är sant eller inte så måste man kolla upp källan, liksom bakgrunden till den här 

nyheten. 
P1 – en källa är när man… en källa är när man typ är källkritisk. Alltså tv, när man kolla på tv så måste 

man kolla om det är sant. 
Pedagogen – så en källa kan vara… 
F1 – till exempel en tidning. 
Pedagogen  - precis, ni sa tidning, tv eller om man hör något  
P1 – serietidning? 
Pedagogen – någonstans där man får information. 
(Ljudinspelning 2, kl. 12:32 2019-03-01) 

 

I varje grupp fanns det 4-5 elever, i vissa grupper såg vi att det enbart var tre elever som 

interagerade med varandra under arbetsuppgiften. De elever som inte alltid var delaktiga gjorde 

annat eller satt och lyssnade på diskussionerna inom gruppen. I en grupp observerades det hur 

det skedde en handledning mellan elever med samma modersmål. Tre elever med samma 

modersmål och en med svenska som modersmål var i samma grupp, när en elev inte förstod ett 

begrepp började de växla mellan svenska och polska för att alla skulle vara delaktiga. I en grupp 

var det en elev som byggde med klossar och gick runt i klassrummet, i slutet av uppgiften 

besvarade eleven en fråga som stämde. De andra i gruppen höll med och ville lägga den på 
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grönt trots att ingen annan i gruppen gav några andra förslag. Anledningen till att resterande 

gruppmedlemmar inte gav fler förslag kan bero på att pedagogen var närvarande och sa att 

svaret var rätt direkt. Pedagogen kunde handlett så att de resterande gruppmedlemmarna hade 

kommit in i diskussionen. Som nämndes i början av stycke bestod grupperna av 4-5 elever och 

indelningen hade skett slumpvis respektive planerat. Det som framkom under observationerna 

var att det i de flesta fallen var tre elever som pratade, resterande följde med men var inte 

engagerade fullt ut i diskussionerna.  

 

Sammanfattning  
För att sammanfatta vad interaktion och handledning gav för resultat i undersökningen, kan vi 

se att förberedelser och träning i helklass behövs för att eleverna ska få öva på sin sociala 

förmåga. Resultatet visar att det sker handledning mellan gruppmedlemmar och pedagogen 

genom att öppna frågor ställs. Den handledningen som sker är oftast mellan eleven som intagit 

ledarrollen och de passiva rollerna. När pedagogen handledde och bjöd in fler gruppmedlemmar 

att ge sin syn på begreppet gavs fler förklaringar och interaktionen ökade. Genom att det sker 

en växelvis handledning försvinner ledarrollen och de passiva rollerna.  Resultatet visade även 

att det inte alltid sker en handledning mellan gruppmedlemmarna utan att i vissa grupper 

förlitade sig de passiva eleverna på den “kunniga” eleven, ledarrollen, när pedagogen var 

frånvarande. Interaktionen mellan gruppmedlemmarna kunde i vissa fall minska och en orsak 

till detta var på grund av att det var för stora grupper. Vissa gruppmedlemmar intog en passiv 

roll och höll sig i bakgrunden och sa inget, andra höll med eller gjorde annat medan de 

resterande 2-3 gruppmedlemmarna interagerade och slutförde arbetsuppgiften. I andra grupper 

visade resultatet att interaktionen även skedde växelvis mellan två olika språk, då gruppen 

innehöll elever som talade polska och svenska men även enbart svensktalande i samma grupp. 

I denna grupp synliggjordes ingen tydlig ledarroll eller några passiva roller utan det blev ett 

samarbete. En överraskande roll i analysen blev tolken, eleverna stöttade varandra på sitt 

modersmål när någon av de förstod det svenska ordet, genom att förklara för övriga på 

modersmålet, sedan växlade de över till svenska så att den fjärde medlemmen kunde vara 

deltagande i samtalet. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och sättas i relation till tidigare forskning, därefter 

förs en reflektion kring studiens styrkor och svagheter. 
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Pedagogens gruppbildning genererar roller  
Enligt Sjödins studie är det viktigt att redan från början när pedagogen får sin klass lägga 

grunden för normer om hur vi är mot varandra, men även hur vi vill att arbetsmiljön ska vara i 

klassrummet. När alla är nya i en grupp hittar elever personer som de ser som likasinnade och 

genom dessa nya relationer skapas därmed uppfattningar om vilka de vill arbeta med, något 

även Perssons studie visar i sitt resultat. Som Forslund Frykedal menar i sin studie kommer det 

här resultera i att eleverna kan upplevas motarbeta pedagogen, här krävs att pedagogen samtalar 

med eleverna kring varför det är viktigt att kunna arbeta med alla. Bland annat kan pedagogen 

sätta ihop en grupp med elever som pedagogen vet arbetar bra tillsammans, problemet som kan 

uppstå vid en sådan gruppsammansättning är att eleverna kan hamna i en uttråkningszon. Detta 

är något vår studies resultat har visat, för vissa elever med olika svårigheter krävs det att 

pedagogen sätter dem i grupper där de känner sig trygga för en bra sammansättning. Men det 

räcker inte att elever är trygga med varandra och kan samtala för att utvecklas och lära sig nya 

erfarenheter, det krävs också att de går utanför sin bekvämlighetszon och uppnår målsättningen 

med uppgiften. Om pedagogen ignorerar eleven och ändå placerar eleven i en grupp hen inte 

känner sig trygg i, kan resultatet bli negativt både för gruppen och eleven. Det innebär att eleven 

tvingas in i en grupprocess som hen inte klarar av, vilket leder till en negativ grupprocess i det 

stora hela. Genom att eleverna lär sig samtala och samarbeta med alla elever i klassen kommer 

de förhoppningsvis att kunna hamna i Vygotskijs proximala utvecklingszon. Detta beror på att 

eleverna kommer att få ett annat utbyte, lära sig nya sätt att diskutera och uttrycka sig samt att 

de lär sig genom de nya sociala interaktionerna som uppstår.  

 

Ambitionsnivåer och kunskapsnivåer är inget som eleven ska informeras om utan där ska fokus 

vara på samarbete och se varandra som resurser för lärande. Om pedagogen pratar om 

ambitionsnivåer och kunskapsnivåer i klassrummet är risken att det blir en mur mellan de som 

har det lätt och de som inte har det lätt, och därmed får de som redan känner att de har svårt för 

uppgiften sämre självförtroende. För att inte elever ska få en upplevelse av att inte förstå 

uppgiften är det som Sjödin, Hammar Chiriac och Forslund Frykedal belyser i sina studier att 

det behövs en förförståelse inför arbetsuppgiften. Under grupparbetet behöver pedagogen ha en 

strukturerad genomgång och sedan ge feedback och stöttning på elevernas tankar och 

funderingar. Skulle eleven känna att stöttning eller förförståelse uteblir är risken att den hamnar 

i en uttråkningszon. Enligt Vygotskij kan elever hamna i en uttråkningszon på grund av att det 

är för svårt/för lite stöttning och att eleven därmed blir uttråkad och lärandet uteblir.  
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Men som vi sett i Sjödin, Hammar Chiriac och Forslund Frykedals resultat kan det även bero 

på att eleverna inte har relevant kunskap inför uppgiften, vilket leder till att eleverna istället 

börjar syssla med annat eller håller sig i bakgrunden. Något som har synliggjorts i vår studies 

resultat. Tidigare forskning gjord av Näslund har visat att motivationen styrs av bland annat en 

känslomässig komponent, alltså vilken känsla eleven har inför arbetet. Upplever eleven 

uppgiften som rolig kommer hen att ha hög motivation för att slutföra uppgiften, medan en 

känsla av att uppgiften är tråkig eller för svår kommer göra att hen har låg motivation. Vårt 

resultat ligger i linje med Näslunds studie, men det finns en viss skillnad. Einarssons resultat 

visar att det är viktigt med stöttning i de lägre åldrarna för att eleverna ska utvecklas och 

undvika att hamna i uttråkningszonen. Vår studies resultat visar på att de lägre åldrarna behövde 

mer stöttning av antingen varandra eller av pedagogen. Enligt Grönings studie visar resultatet 

att eleverna tar uppgiften på större allvar om inte pedagogen är närvarande i gruppen, detta 

ligger alltså inte i linje med vårt resultat. Studiens resultat visar istället att när pedagogen var 

närvarande och stöttade gruppen med öppna frågor blev diskussionen annorlunda genom att 

eleverna blev utmanade att framföra sina tankar. När pedagogen inte var närvarande blev svaren 

inte lika utvecklade, utan eleverna ville få det överstökat och då ofta genom att förlita sig på 

den som “kan allt”.  

 

Hur framkommer vissa roller beroende på gruppbildning? 

Ledarrollen visar sig på två olika sätt, det ena sättet är när eleven som oftast tar mycket 

talutrymme intar ledarrollen och ger följdfrågor, öppna frågor och ser till att 

gruppmedlemmarna får en möjlighet att framföra sin åsikt. Den eleven handledde och stöttade 

gruppen utan att en pedagog var närvarande. Det andra sättet var när eleven som många i 

klassen ansåg kunna mycket intog ledarrollen. I en sådan grupp blev utfallet vid ett flertal 

tillfällen så att gruppmedlemmarnas förklaringar röstades ned eftersom de förlitade sig på 

ledaren. Vid de tillfällen svaret från ledarrollen blev ifrågasatt, ignorerades ifrågasättandet och 

ledaren i gruppen försökte lugna de andra med att hen var säker och inte behövde hjälp. 

Angående de två ledarrollerna är det viktigt att påpeka att det inte är elevens fel att hen vill 

framföra sitt svar genom att “köra över” övriga medlemmar i gruppen. Det är pedagogen som 

genom sitt arbete med normer och samarbete behöver förtydliga för eleverna vad det innebär 

att vara i grupp. Därför krävs det ett förarbete innan ett grupparbete startar, för att 
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förutsättningarna för att alla ska lyckas ska finnas där. Men även för att se till att alla roller i de 

olika grupprocesserna kommer till tals och får den kunskap som eftersträvas.  

 

Det finns även passiva roller eleverna intar som gör att de hamnar i bakgrunden under ett 

grupparbete. När dessa roller intas påverkas grupparbetet. Om eleven intar rollen som 

instämmer med det som sägs inom gruppen blir grupparbetet påverkat genom att samtalstiden 

minskar. När samtalstiden minskar uteblir diskussionerna som ska leda till avsett resultat, 

gruppen kan ha hamnat i en bekvämlighetszon där ingen handleder inom gruppen. De elever 

som sysselsätter sig med annat påverkar gruppmedlemmarna under ett grupparbete på så sätt 

att de som försöker genomföra uppgiften hamnar i en uttråkningzon. Detta gör att arbetet inte 

blir klart eller att gruppen inte uppnår samma nivå på diskussionerna. Gällande de passiva roller 

som gör att de hamnar i bakgrunden är det även viktigt att nämna den rollen som agerar tolk åt 

de gruppmedlemmarna som har annan språklig bakgrund. Gröning menar att elever med annan 

språkbakgrund behöver stöttning för att klara uppgiften. Dock visar denna studies resultat att 

elever med annan språkbakgrund använder modersmålet för att stötta varandra, genom att växla 

mellan svenska och modersmål. De som blir tolkade åt hamnar i bakgrunden på grund av att de 

inte förstår, därmed är det inte självvalt. Tolkarna hamnar både i bakgrunden och i en stöttande 

roll, det beror på att de måste följa med i diskussionen samtidigt som de blir utanför samtalet 

när de tolkar. Det blir en komplex roll för eleven och det är viktigt att pedagogen går in och 

stöttar i den mån det går. Olika språkliga bakgrunder skapar möjligheter i klassrummet och ska 

ses som en väg till att vidga övriga elevers förståelse för varandra. Dock är det viktigt att inte 

förvänta sig av eleverna att de ska tolka åt sina klasskamrater, detta måste ske frivilligt och på 

eget initiativ från eleven. Om det är så att eleven inte vill tolka måste det respekteras, det är i 

slutändan pedagogens ansvar att se till att gott grupparbete sker trots olika roller och 

grupprocesser som skapas.  

 

I det centrala innehållet för svenska (Skolverket, 2018) står det att eleverna ska kunna anpassa 

språket efter mottagaren, vilket de gör i grupparbeten, och därför är det viktigt att lyfta 

normerna innan det sätts igång. Lev Vygotskij, det sociokulturella perspektivets skapare, 

menade att språket är det viktigaste redskapet människan har, det är genom det som vi kan 

förstå vår omvärld (Säljö, 2012:189). Om inte eleverna får chansen att träna på sin sociala 

förmåga, och därmed inte lära sig att anpassa språket efter olika situationer och lita på sin röst, 

skapas grupprocesser som gör att det goda grupparbetet inte alltid kan ske. Eleverna hamnar i 

bekvämlighetszonen och kunskapsutvecklingen hos eleverna uteblir. Andra roller och 
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beteenden som uppstod när grupperna skulle utföra arbetsuppgiften var elever som inte är 

delaktiga i uppgiften utan sysslar med annat. En elev byggde med klossar och gick runt i 

klassrummet under den tid som resterande gruppmedlemmar försökte slutföra arbetsuppgiften. 

Sista begreppet i arbetsuppgiften gav eleven sin förklaring som fick medhåll från övriga elever 

i gruppen. Eleven hade alltså inte låg kunskapsnivå inom ämnet eller inte förstått uppgiften utan 

arbetsuppgiften var inte intresseväckande för eleven. I en annan grupp var det en elev som var 

med i diskussionerna men pratade om annat och hade svårt att fokusera, denna elev kunde oftast 

besvara frågorna men när det blev svårt pratade hen om annat. Här visar resultatet att den ena 

eleven saknar intresse för uppgiften medan för den andra eleven är det vissa delar som blir svåra 

och då försvinner intresset. Förlorat intresse på grund av svåra begrepp har inte alltid med 

förförståelsen att göra, utan här kan vi se att gruppen hamnar i en låst situation där det blir för 

svårt att sätta ord på begreppet. 

 

Sjödins studie visar att de grupper där kunskapsnivån är hög gör att interaktionen blir högre och 

tvärtom om det är en grupp där det inte är lika hög kunskapsnivå. Vår studies resultat ligger 

inte i linje med detta trots att de grupper som observerades inte var grupperade utifrån 

kunskapsnivå. Om resultaten jämförs med varandra visade vår studie att vissa grupper förlitade 

sig på en elev som såg sig kunna mycket vilket inte gav en mer utvecklad diskussion. De 

grupper där det inte fanns någon elev som ansåg sig kunna mycket hade lite mer interaktion i 

diskussionerna då de ville slutföra arbetsuppgiften. Interaktionen uteblev på grund av att 

arbetsuppgiften i fråga blev för lätt eller för svår för grupperna. Eftersom inte eleverna fick 

roller tilldelade till sig, exempelvis sekreterare och ordförande, intog de egna roller utifrån hur 

de brukar interagera i klassrummet. Exempel på sådana interaktioner kan vara elever som tar 

mycket talutrymme och plats i klassrummet, de här eleverna faller ofta under ledarrollen i 

grupparbeten. Därmed inte sagt att kunskapsnivån eller förförståelsen finns där, utan det är 

beteendet som skapar rollen. Ett annat exempel på interaktioner är elever som tvärtom inte tar 

talutrymme i klassrummet, de hamnar ofta i passiva roller där de är i bakgrunden och instämmer 

med majoriteten i gruppen. Andra passiva roller i gruppen kan vara de elever som väljer att 

fokusera på annat, det kan vara att rita, prata om annat, hoppa av och på stolen etc. Dessa roller 

brukar även infinna sig i den stora gruppen, alltså i helklassundervisning.  

 

Grupperna var indelade så att varje grupp skulle bestå av 4-5 elever, detta gav inte grupperna 

förutsättningar för att nå en högre interaktion. I vissa av grupperna resulterade det i att enbart 

2-3 elever var delaktiga i diskussionen. Resterande elever intog en passiv roll och höll sig i 
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bakgrunden och sysselsatte sig med annat, troligen befann sig dessa elever i uttråkningszonen. 

Orsaken till detta kan bero på att de elever som interagerar tar talutrymme utan att 

nödvändigtvis känna att de “kan allt”, eller att de gör det för att “ingen annan gör det”. Som ett 

resultat av observationen kan vi se en fördel med att enbart ha 3 gruppmedlemmar, då varje 

elev måste bidra i diskussionen. I mindre grupper blir det mer synligt när någon inte bidrar än 

i större grupper, även tryggheten att våga tala kan öka i mindre grupper. I likhet med Einarsson 

studie visar den att mindre grupper ger större utrymme för eleverna och de kan få mer 

handledning av varandra och av pedagogen. Inleds grupparbete med större grupper direkt kan 

det leda till komplikationer. De komplikationerna som kan uppstå vid grupparbeten kan leda 

till att pedagogen väljer att inte använda sig av grupparbeten. De skolorna som observerades 

under insamlandet till studiens empiri, använde sig ofta av grupparbeten vilket synliggjorde det 

förarbete som gjorts av pedagogen gällande normer inom gruppen. Hade observationerna gjorts 

i klasser där grupper inte var vana vid att arbeta i grupp hade förarbetet blivit längre då tidigare 

forskning framtagen av Persson, Hammar Chiriac och Forslund Frykedal framhåller att det är 

viktigt att träna på sin sociala förmåga. 

Slutsats & didaktiska implikationer 
I skolan använder man sig ofta av grupparbeten som en del av undervisningen, även i läroplanen 

framgår det att elever ska kunna samarbeta med varandra. Därmed är det en bra 

undervisningsmetod att använda sig av. Grupparbeten skapar en arena för att den sociala 

förmågan ska få möjlighet att utvecklas och samtidigt visa hur normer inom en grupp ska vara. 

När pedagogen använder sig av grupparbeten i undervisningen får eleverna möjlighet att lära 

sig att uttrycka sig i olika sammanhang och därmed öka den språkliga förmågan. Även om 

pedagogen arbetar med grupparbeten händer det ibland något som gör att eleverna inte alltid 

kan ta till sig den språkliga förmågan. Syftet med studien var att belysa pedagogers 

gruppbildning i undervisningen ur ett socialpsykologiskt perspektiv i ämnet svenska och hur 

beteenden hos elever framträder utifrån grupprocesser.  

 

En slutsats utifrån syftet är när eleverna befinner sig i en grupp skapas roller som i sin tur leder 

till grupprocesser, som kan ge olika utfall för eleven. Ett utfall av en grupprocesserna kan vara 

att eleven lär sig samarbeta och att lära sig av varandra genom att de förklarar och reflekterar 

gemensamt. När elever sätts i grupper med klasskamrater de inte brukar arbeta med, utvecklas 

de när de utmanar sig själva i en ny grupprocess och en ny roll. Studiens resultat visar att de 

negativa effekterna av grupprocesser är att eleverna riskerar att inte utmanas om de sätts i 
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grupper med klasskamrater de brukar vara med. Den situationen riskerar att leda till att eleven 

hamnar i en bekvämlighetszon där hen “glider med”. Vidare kan en negativ effekt uppstå när 

förförståelsen saknas eller genom att motivationen gentemot uppgiften saknas, det i sin tur kan 

framkalla en form av uttråkningszon där eleven börjar fokusera på annat. Studiens resultat pekar 

på hur roller påverkar grupparbetet genom de olika grupprocesser som skapas. Roller, som 

nämndes under centrala begrepp, beskriver ett beteende utifrån vilken plats eleven har i 

gruppen.  

 

Avslutningsvis vill vi trycka på̊ följande slutsats, beroende på gruppbildning av pedagogen kan 

roller skapas men givna roller kan också intas beroende på hur eleverna beter sig i helklassen. 

Innan pedagogen gör gruppbildningar är det viktigt att hen har en förförståelse kring hur klassen 

är och vilka normer som finns. Därefter planeras gruppbildningen så att eleverna utmanas 

genom att inta andra roller men att de även känner sig trygga. Det är viktigt att pedagogen är 

medveten om rollerna som eleverna brukar inta. Men även att arbeta och träna på den sociala 

förmågan genom enskilda övningar för att stärka normen inom helklassen men också inom 

grupparbeten. Vet pedagogen vilka roller eleverna brukar inta kan gruppbildningen planeras 

och därefter ändras antalet gruppmedlemmar successivt. Detta gäller när grupparbeten används 

i undervisningen och handledningen sker förebyggande för att inte ett beteende ska påverka 

hela gruppen. Vi ser en fördel med att inleda grupparbete i mindre grupper om 3 och successivt 

öka antalet medlemmar när eleverna har fått öva på den sociala förmågan och när normerna i 

gruppen är tydliga. 

 

Grupparbeten förekommer inom alla ämnen i skolan och som studiens resultat pekar på är 

förförståelsen en viktig del för ett lyckat grupparbete och något som påverkar pedagogens 

arbete. När det gäller förförståelse är en av de delarna gruppbildning, att förstå hur grupper ska 

sättas ihop för att bidra till en utmaning men även skapa ett lärande hos eleverna. Genom detta 

kan pedagogen se beteenden som bidrar till grupprocesser vilket i sin tur ger olika utfall inom 

gruppen. När pedagog ser dessa beteenden kan hen göra ändringar och handleda gruppen fram 

för att skapa ett bra grupparbete. Utifrån vår studie kan vi konstatera att det finns ytterligare 

behov av att undersöka vilken förförståelse hade det krävts av pedagogen och eleverna om 

givna roller inom ett grupparbete hade införts.   



 30 

Referenslista 
Litteratur 

Bjørndal, Cato. R. P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber AB.  
 
Dovemark, M. (2007). Etnografi som forskningsansats. I A. J. Dimenäs (Red.), Lärare till 
lärare att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1 s. 
134-156). Stockholm: Liber. 
 
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning 
(2., uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. (s.651). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Kihlström, S. (2007). Fenomenografi som forskningsansats. I A. J. Dimenäs (Red.), Lärare till 
lärare att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1 s. 
157-170). Stockholm: Liber. 
 
Lindblom, J. (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. I A. J. Lindblom & J. Stier (Red.), 
Det socialpsykologiska perspektivet. (1 s. 21-46). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, A C. (2012). Med videon som verktyg. I A. K. Rönnerman (Red.), Aktionsforskning 
i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund. (2 s. 55-70). Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmqvist, J. (2007). Analys utifrån redskapen. I A. J. Dimenäs (Red.), Lärare till lärare att 
utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1 s. 122-132). 
Stockholm: Liber. 
 
Partanen, P. (2015). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 
 
Rönnerman, K. (2012). Vad är aktionsforskning?. I A. K. Rönnerman (Red.), Aktionsforskning 
i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund. (2 s. 21-40). Lund: Studentlitteratur. 
 
Stensmo, C. (2011). Ledarskap i klassrummet. (2., uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Säljö, R. (2012). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I A. U. Lundgren, R. Säljö & 
C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning - grundboken för lärare. (2 s. 139-197). Stockholm: 
Natur & kultur. 
 
Thornberg, R. (2015). Det sociala livet i skolan - Socialpsykologi för lärare. (2:a uppl.). 
Stockholm: Liber AB. 
 
Wide, S. (2011). Erving Goffman: Yta, djup och socialitet. I A. J. Lindblom & J. Stier (Red.), 
Det socialpsykologiska perspektivet. (s. 141-164). Lund: Studentlitteratur. 



 31 

 
Källmaterial  

Ljudinspelning 1, kl. 09:11 2019-02-27 
Ljudinspelning 2, kl. 12:32 2019-03-01 
 
Internetkällor 

Badelt, M. & Cinthio, C. (2019). Jag tror det är en sån där.. ja men du vet! -  
En aktionsforskning om hur litteracitet kan gynna ämnesspecifika begrepp hos elever i ämnet 
svenska. (Utvecklingsarbete, Högskolan i Halmstad, Institutionen för lärande, hälsa och 
samhälle). 
 
Einarsson, C. (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet - Betydelsen av kön, ålder, 
ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. (Doktorsavhandling, 
Linköpings universitet, Linköping). Hämtad från URL http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:253065/FULLTEXT01.pdf  
 
Forslund Frykedal, K. (2008). Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete - om ambitionsnivå 
och interaktionsmönster i samarbetssituationer. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 
Linköping). Hämtad från URL http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:17754/FULLTEXT01.pdf.(ISBN 978-91-7393-950-8) 
 
Forslund Frykedal, K. & Hammar Chiriac, E. (2010). Läraren som arbetsledare vid 
grupparbete i klassrummet. (Doktorsavhandling, Göteborgs universite, Göteborg). Hämtad 
från URL 
https://www.researchgate.net/profile/Johan_Naeslund/publication/262377943_The_Individual
_and_the_Group_-_future_challenges/links/5715f80108ae1a8402650c7b/The-Individual-and-
the-Group-future-challenges.pdf#page=8  
 
Gröning, I. (2006). Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. (Doktorsavhandling, 
Uppsala universitet, Uppsala). Hämtad från URL http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:168130/FULLTEXT01.pdf  
 
Hammar Chiriac, E. (2003). Grupprocesser i utbildning - En studie av gruppers dynamik vid 
problembaserat lärande. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Linköping). Hämtad 
från URL http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:251197/FULLTEXT01.pdf  
 
Näslund, J. (2004). Insyn i grupphandledning - Ett bidrag till förståelsen av ett av de 
människobehandlande yrkenas hjälpredskap. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 
Linköping). Hämtad från URL http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:22743/FULLTEXT01.pdf  
 



 32 

Persson, I. (2007). ”Är glad att det är över” – studenters upplevelser av grupparbete och 
handledning. (Doktorsavhandling, Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge). Hämtad från URL 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:836327/FULLTEXT01.pdf  
 
Sjödin, S. (1991). Problemlösning i grupp - Betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, 
grupp norm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning. 
(Doktorsavhandling, Umeå universitet, Umeå). Hämtad från URL http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:156265/FULLTEXT02.pdf  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 2019-02-20 från 
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
  



 33 

Bilagor 
Bilaga A 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Mikaela Badelt

Charlotte Cinthio


