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Sammanfattning

I denna studie analyseras interaktionen mellan några elever i grupparbete samt
instruktionens betydelse för formandet av dess villkor. Forskningsfrågorna belyser hur
eleverna med hjälp av tal, gester och blickar interagerar med varandra, vilka mönster av
kommunikation interaktionen visar, instruktionens betydelse och aspekter på komplexa
faktorer som omger grupparbete som arbetsform. Två grupparbeten observeras med
hjälp av videoinspelning som delvis kompletteras med ljudinspelning för att erhålla ett
tillförlitligare analysmaterial. Grupperna består av fem år 1 elever vardera. Resultatet
visar på att den information som läraren ger i förväg får betydelse för hur eleverna
interagerar. Studien beskriver att eleverna delvis agerar enligt grupparbetets sociala
konstruktion, men delvis också informellt.  Studiens slutsats är att grupparbetet bl a kan
vara en god arena för demokratisk fostran men att eleverna behöver träna sig för att
klara av att samspela. Ur ett pedagogiskt perspektiv blir det ett offentligt erfarenhetsrum
där åsikter kan brytas mot varandra och kompromisser ingås, vilket är egenskaper som
efterfrågas i dagens samhälle och som åligger skolan att utveckla. Trots att forskning
visar på grupparbetets positiva effekter ur ett tvåfaldigt perspektiv; ett kunskapsmässigt
och ett socialt, visar statistik på att lärare väljer denna arbetsform i avtagande
utsträckning.  Studien belyser aspekter som kan få betydelse för detta val.
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Förord

Att få fördjupa sig i denna studie om barns interaktion och grupparbete har varit både
spännande och roligt! Flera personer har bidragit med stöd och engagemang som på
olika sätt gjort det möjligt för mig att genomföra arbetet.

Tack till läraren i år 1 som generöst upplåtit sitt klassrum och givit en plattform åt
denna undersökning! Tack alla barn som glatt ställt upp att genomföra grupparbeten
med kameror riktade mot sig! Tack också till alla föräldrar som gav sin tillåtelse till
inspelningarna!

Min handledare fil dr. Anna-Lena Rostvall på Lärarhögskolan i Stockholm har varit ett
ovärderligt bollplank under skrivprocessen. Ett varmt tack!

Tack också till min gode make som ställt upp med teknisk support och masserande av
skrivstinna muskler, och tack till mina barn som alltid skänker solsken och värme!
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Kapitel 1 Inledning

Bakgrund
Grupparbetet i den svenska skolan har historiskt sett haft olika framträdande plats.
Synen på grupparbetets betydelse för lärandet har växlat och syftet med att ha
grupparbeten har sett olika ut.

Grupparbeten förknippas med interaktion och kommunikation, dels mellan lärare-elev
men främst mellan elev-elev.  Interaktionens och kommunikationens betydelse för
lärandet blir viktiga mot bakgrunden av Vygotskys sociokulturella syn på lärandet som i
stor utsträckning präglar och genomsyrar skolans styrdokument och dagens läroplan
Lpo 94. Däremot finns det ingenting sagt om grupparbete i rådande läroplan Lpo94.
Läroplanen nöjer sig med att elevernas utveckling skall främjas ”genom en varierad och
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Lärarförbundet Lpo94, 2002,
s.12).

”Arbetsformer”, är ett begrepp som återkommer några gånger i Lpo 94. Vid 5 av 7
sökträffar på ordet ”arbetsformer” finns också ”demokrati” nämnt i sammanhanget.
Exempelvis nämns att ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och
förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras
förmåga att ta ett personligt ansvar (ibid, s. 11) och ” Elevernas kunskapsmässiga och
sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för
skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer
(1 kap. 2§)” (ibid, s. 18).

I Pedagogiken och den moderna demokratin (red Bjerg, 2000) beskriver kulturforskare
Kaare Nielsen att pedagogiska förlopp, förutom den målinriktade förmedlingen av
konkreta kvalifikationer, alltid mer eller mindre rymmer inslag av en sådan slags
bildning där deltagarna utvecklas i att orientera sig och handla i världen. Här ingår
kompetensen att agera som deltagande samhällsmedborgare i offentligheten och de
demokratiska institutionerna. I ett demokratiskt perspektiv, hävdar Kaare Nielsen, är en
av den pedagogiska praktikens centrala uppgifter att träna eleverna i ”att handla i ett
offentligt erfarenhetsrum där åsikter kan brytas mot varandra och kompromisser ingås,
och där man uppövar civiliserat och solidariskt umgänge med andra människor som har
andra förutsättningar och åsikter än dem man själv har” (ibid, s. 528)

Min egen erfarenhet av att deltaga i grupparbeten som student, är att de kan bidra till en
mycket dynamisk process där interaktionen med andra får betydelse för hur mitt eget
lärande vidgas, mina reflektioner utvecklas, att grupparbete bidrar till att jag som
student får större talutrymme jämfört med om läraren föreläser och att jag när jag deltar
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i en kommunikativ process lättare gör kunskaperna till mina egna. Lärandeprocessen är
igång i själva interaktionen. Detta under förutsättning att grupparbetet fungerar bra.

Trots att det mellanmänskliga samspelets betydelse för lärandet ses som betydelsefullt i
vårt postmoderna samhälle, så visar statistik på att grupparbeten som arbetsform avtar i
skolan samtidigt som individuellt arbete ökar. Undersökningar har även visat att elever
anser att grupparbete är den arbetsform där de lär sig mest och att lärare ser positivt på
grupparbeten (Granström i Selander, 2003, s. 231).

Mot den bakgrunden ställer jag mig frågande till hur det kan komma sig att
grupparbeten som arbetsform, där både lärande och demokrati kan gynnas på ett positivt
sätt, ges mindre utrymme i skolan idag.

För att få förståelse för detta ar jag ansett det intressant att studera elevers interaktion i
grupparbete närmare för att analysera om den kan synliggöra komplexiteter som kan
uppstå i samband med grupparbete.

Undersökningsområde

Perspektiv på grupparbete och metoder för studier av grupparbete

Granström (red. Selander, 2003) ger en historisk överblick över tre urskiljbara
arbetsformer som förespråkas i läroplanerna sedan Lgr 62; helklassundervisning,
grupparbete och enskilt arbete. Innebörden i begreppen har varierat över tid och så har
även förekomsten av arbetsformerna i skolan gjort . Jag väljer här att lyfta fram den
arbetsform som jag intresserar mig för i den här studien, vilket är grupparbetet. I sin
framställning har Granström sammanställt undersökningsresultat (ibid, s. 229) som visar
att grupparbete som arbetsform tillägnas mindre andel tid i klassrummen nu än för 20 år
sedan.

Inom grupparbetesforskningen finns resultat som visar att en förklaring till att lärare
väljer andra arbetsformer än grupparbete kan vara att det ibland startar processer som
direkt motverkar lärarens egna ambitioner med undervisningen (Granström i red.
Selander, 2003, s. 233). På liknande sätt vill jag närma mig förståelsen för elevers och
lärares perspektiv vid grupparbete genom elevernas interaktion och undersöka om det
kan ge kunskap om eventuella komplexiteter som kan bli av betydelse för lärares
strategier i exempelvis val av arbetsform.

I min undersökning hämtar jag inspiration i den etnografiskt inspirerade forskningen
som inriktar sig på att bygga en förståelse för skolan som en socialt konstruerad
verksamhet genom att bl a använda sig av observationer och inspelningar vid s.k
fältarbete (Lindblad och Sahlström, red Bjerg, 2000, s. 236).

För att ringa in kunskapsområdet har jag studerat litteratur som berör grupparbete,
klassrumsforskning, samtalsanalys, interaktion och kommunikation. För att ta del av
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redan befintlig erfarenhet ifråga om interaktionsobservationer med hjälp av
videoinspelning har jag också läst om litteratur om detta.

Jag har använt mig av följande sökord: grupparbete, group work, cooperative work,
demokrati, demokratisk fostran, instruktion och interaktion. Metodlitteraturen har jag
bland annat funnit med hjälp av information på Moodle – Lärarhögskolans open-source
system för kommunikation.

I fråga om grupparbete finns en stor mängd litteratur och texter att tillgå, både av
vetenskaplig och normativ karaktär.  I de texter jag studerat har begreppets innebörd
varierat beroende på ur vilket perspektiv det diskuterats. En stor del av forskningen har
satt produkten och resultatet av interaktionen i grupparbete i fokus. Det kan ses mot
bakgrunden att det på 70-talet bland annat var lärares och forskares uppmärksammande
av de positiva effekter som samarbete kan ha för elevers lärande som bidrog till att
forskningen fick fart (Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s.23). Genom grupparbete
skapades ett socialt sammanhang i vilket eleverna kunde tillägna sig lärande. Ur ett
socialkonstruktivistiskt eller sociokulturellt perspektiv blev detta intressant.

Fram till 1970-talet dominerade en naturvetenskapligt inspirerad inriktning inom
klassrumsforskningen (ref Bellack, Lindblad och Sahlström i red Bjerg, 2000, s. 237).
Den alternativa, humanistiskt orienterade inriktningen kom därefter att vinna mark. En
liknande utveckling skedde samtidigt inom ett flertal discipliner med betydelse för
klassrumsforskningen (ibid, s. 237). Sin metodiska inspiration kom
klassrumsforskningen i stor utsträckning att hämta från etnografin. Den etnografiskt
inspirerade forskningen inriktar sig på att bygga en förståelse för skolan som en socialt
konstruerad verksamhet genom att bl a använda sig av observationer, intervjuer och
inspelningar vid s.k fältarbete. Genom denna etnografiskt inspirerade metod, där den
konkreta interaktionen fångas och lärares och elevers perspektiv och strategier förstås,
menar man sig bygga kunskapen underifrån (ibid, s. 236 - 238).

Inom forskningen om grupparbete menar man dock att studier om vad som sker i
grupperna samt vilka faktorer som påverkar elevers lärande fortfarande förekommer
sparsamt (Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s. 23) och det har pekats på behovet av
att mer ingående studier av elevernas inbördes interaktion görs (ref. Sjödin i Granström
och Einarsson, 1995, s.75). Det viktigaste argumentet för värdet av att studera
interaktion i pedagogiska sammanhang är, menar forskare inom interaktionsanalysen,
att pedagogiska verksamheter studeras ”inifrån” och att man kan lyckas fånga deras
karaktär på en konkret nivå (Lindblad och Sahlström, 2001, s. 9). Poängen är inte att
tala om för lärarna hur de ska handla, eller att effektivisera eller värdera undervisning
utan att öka insikten om hur skolan fungerar i olika hänseenden (ibid, s.18). Detta gäller
både om man avser att beskriva verksamheten i forskning, eller är intresserad av att
utveckla den, t ex i form av lärarutbildning eller andra pedagogiska sammanhang (ibid,
s.9).
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I Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra (Norrby, 2004) beskrivs att man
inom den interaktionellt inriktade samtalsanalysen, samtidigt som samtalsaktiviteten
sätts i centrum, ofta vill studera vad samtal avslöjar om samhället de blir till i. På det
sättet ses samtalandet som en grundläggande och viktig verksamhet som kan bidra till
att vi i förlängningen når en bättre förståelse av oss själva (, s. 15-16).

Problemområde, syfte och frågeställningar
Studier om grupparbete visar på flera positiva effekter för elevernas lärande.
Grupparbete skulle enligt Granström (red. Selander, 2003, s. 229) kunna ha en tvåfaldig
funktion, dels som en bas för kunskapsinhämtning, dels som en social träning inför ett
kommande arbetsliv. Trots att det mellanmänskliga samspelets betydelse för lärandet
ses som betydelsefullt i vårt postmoderna samhälle, så visar statistik på att grupparbeten
som arbetsform avtar i skolan samtidigt som individuellt arbete ökar (Granström i
Selander, 2003, s. 231).

För att få förståelse för detta kommer jag att studera elevers interaktion i grupparbete
närmare för att analysera om den kan synliggöra komplexiteter som kan uppstå i
samband med grupparbete.

Syftet med denna studie är att analysera dels interaktionen mellan elever i ett
grupparbete, dels hur instruktionen får betydelse och formar villkoren för elevernas
interaktion.

Forskningsfrågor:

• Hur använder eleverna språk, gester och blickar när de interagerar med varandra
under ett grupparbete?

• Vilka mönster av kommunikation visar sig i interaktionen mellan eleverna?
• Hur formar instruktionen villkoren för elevernas interaktion?
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv och
tidigare forskning

Den litteratur jag har läst har bl a varit kurslitteratur som initialt varit bidragande orsak
till mina frågeställningar inom det kunskapsområde jag behandlar i denna studie. Jag
har vidare sökt litteratur med hjälp av det interaktiva verktygen Libris och Proquest och
har haft god hjälp t ex ifråga om metodtips genom de länkar och förslag som ligger ute
på Moodle, Lärarhögskolans open-source system för kommunikation. Jag har använt
mig av följande sökord: grupparbete, group work, cooperative work, demokrati och
interaktion.

Grupparbete är ett omskrivet ämne både inom Sverige och internationellt sett.  Jag har
valt att fokusera på litteratur och forskning som behandlar problematiken ur ett
interaktionististiskt perspektiv snarare än ett produktinriktat.

Perspektiv på grupparbete som arbetsform

Begreppet ”grupparbete” myntades vid 1800-talets början av den tyske professorn
Herbart, medan arbetsformen som sådan hade funnits i formations- och jesuitskolorna
redan dessförinnan (ref. Arfwedsson, 1998 i Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s.11).
Den vanligaste anledningen till att man använde grupparbete inom utbildningsväsendet
var ekonomisk, d v s äldre eller duktigare elever fick lära en grupp yngre eller svagare
elever. I Sverige fick diskussionerna om grupparbete fart på 1970-talet i och med att
man inom lärarutbildningen inledde diskussioner om undervisningsmetoder och
litteratur inom området började dyka upp (ibid, s. 11). Bakgrunden till detta var att
lärare och forskare uppmärksammat de positiva effekter som samarbete kan ha för
elevers lärande. Ur ett socialkonstruktivistiskt eller sociokulturellt perspektiv sker
elevers lärande i sociala sammanhang genom språklig interaktion. ”Lärande blir på så
sätt en fråga om att tillägna sig språkliga färdigheter och kommunikativa redskap som
kan användas i olika sociala sammanhang” (ibid, s. 23).

Grupparbetets tvåfaldiga funktion i fråga om lärande

Forskningen om elev- och studentsamarbete ökade under 1900-talet. Bakgrunden är att
lärare och forskare uppmärksammat de positiva effekter som samarbete kan ha för
elevers lärande. (ibid, s. 23)

Studier om grupparbete visar på flera positiva effekter för elevernas lärande.
Grupparbete skulle enligt Granström (red. Selander, 2003, s. 229) kunna ha en tvåfaldig
funktion, dels som en bas för kunskapsinhämtning, dels som en social träning inför ett
kommande arbetsliv. Med refererande till Stensmo, beskrivs i framställningen att
”grupparbete bidrar till att öka elevernas förståelse för stoffet, liksom deras förmåga att
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analysera, syntetisera och utvärdera kunskap”, och ”de sociala målen med grupparbete
är att främja samarbete, mellanmänsklig förståelse och empati”.

Grupparbetets struktur och pedagogens instruktion

I Forskning om liv och arbete i svenska klassrum (Granström och Einarsson, 1995)
refererar Granström till Stymnes videoinspelade interaktionsstudier av högstadieelever.
I avhandlingen Structure of work (1992) pekar studierna på att grupparbete inte är så
enkelt och inte alltid så gynnsamt för eleverna. Det intressanta, enligt Granström, är att
hon funnit grupper som fungerade väl och menar att det betyder att elever kan dra nytta
av grupparbete. Stymne poängterar vikten av att eleverna måste tränas att arbeta i grupp
för att de ska få positiva erfarenheter av gemensamt lärande (ibid, s.76).

En australiensk studie lät hälften av eleverna (11-12 år) i en studie under två lektioner få
lära sig mer om hur man arbetar i grupp och förhåller sig till varandra i ett
grupparbete. Angående arbetssätt tog läraren exempelvis upp hur man för anteckningar,
kan fördela ansvar eller bryta ner en uppgift i deluppgifter. Angående förhållningssätt
fick eleverna veta mer om att lyssna aktivt, använda samarbetsstrategier, formulera
idéer, stå för sina åsikter, ta demokratiska beslut och ge konstruktiv kritik. Den grupp
elever som användes som kontrollgrupp fick under tiden sysselsätta sig med andra
saker. Effektivitet i grupparbetena mättes via faktorerna uppgiftsinriktning,
kommunikation och deltagarengagemang. Resultatet av studien visade att tränade elever
nådde en högre effektivitet i alla tre faktorerna och att de uppvisade ett mer
demokratiskt arbetssätt så som att utveckla idéer, dela åsikter och träffa gemensamma
beslut (ibid, s. 36-37).

Konflikthantering

Granström ser dock att processen med grupparbeten kan te sig komplicerad och att det
av lärare i allmänhet inte betraktas som ett lätt och självklart sätt för barn att arbeta på.
En förklaring till att lärare väljer andra arbetsformer än grupparbete tror Granström kan
vara att det ibland startar processer som direkt motverkar lärarens egna ambitioner med
undervisningen (red. Selander, 2003, s. 233).

I Konflikthantering vid grupparbete (red Hammar Chiriac och Hempel, 2005) refereras
till Granér (1991) som lyfter konfliktens betydelse i ett grupparbete. En total frånvaro av
konflikter i en grupp ger anledning till oro, menar Granér, eftersom det kan tyda på
bristande engagemang hos deltagarna (ibid, s. 139). Refererande till Burn (2004) kan
det vara meningsfullt att skilja mellan  destruktiva och konstruktiva konflikter.
Destruktiva konflikter, enligt Burn, är de konflikter som skadar gruppen och
relationerna mellan gruppmedlemmarna . Vid en konstruktiv konflikt, menar han att
gruppmedlemmarna i första hand är inriktade på samarbete, att hitta en gemensam
problemlösning och att bibehålla arbetsinriktade relationer i gruppen (ibid, s. 139-140)

Läraren, skapare av ”ett hållbart positivt kommunikativt klimat

”..lärande och kunskapsbildning måste föregås av och innehålla kontinuerlig
argumentation för värdet av detsamma” hävdar Englund (red A-K Boström och B
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Lidholt, 2006, s. 45) och hävdar att eftersom elever inte låter sig ’tvingas’ till inlärning
utan mening, blir den kommunikativa kompetensen det som kännetecknar framtidens
lärare. Han menar att samhällsutvecklingen bildar nya socialisationsvillkor för skolan
och att lärandet idag tar form som ett intersubjektivt meningsskapande som relaterar till
den studerandes vilja att lära, inte som påtvingad och reproduktiv inlärning (ibid, s.44).
Lärarens viktigast roll blir då att skapa det som Englund benämner ”ett hållbart positivt
kommunikativt klimat”  (ibid, s. 41).  Han menar att detta är lärarens främsta uppgift
och utgör grunden för elevens lärande. Innebörden är, enligt Englund, att relationen
mellan lärare och elev och mellan elever  bland annat präglas av öppenhet och en
ömsesidigt tillåtande attityd (ibid, s. 41-42). Auktoritet, menar Englund, tar form i
kommunikation med de studerande och blir aldrig auktoritär. Han vänder sig därmed
emot den traditionellt auktoritära skolan som han menar att media idag målar upp som
”det förlorade paradis” (ibid, s.44).

I Lärares arbete – Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv (red A-K
Boström och B Lidholt, 2006) redogör Granström för hur man i en undersökning fick
fram att de elever som av lärare ansågs vara ”störande elever” var sådana som angrep
läraren som arbetsledare i klassrummet. Han lyfter att ”läraren i klassrummet är
måltavla för elevernas känslor, förväntningar, besvikelser, ängslan och fantasier” och
menar att den professionella ledarrollen i själva verket är ganska oklar och att det ibland
kan vara svårt för en lärare att hantera aggressiva angrepp riktade mot henne eller
honom. ”Andra professionella grupper som arbetar med mänskliga relationer
(psykologer, socialarbetare, och framförallt psykoterapeuter) är utbildade för att kunna
känna igen sådana dynamiska processer som kan uppfattas som angrepp och även
använda dem i behandlingen.” (ibid, s. 26).

Klassrumsforskning – med fokus på interaktion

Lindblad och Sahlström utgår i Klassrumsforskning – en översikt med fokus på
interaktion och elever ( red Bjerg, 2000, s. 236), från skolan som ett verktyg konstruerat
för bestämda ändamål som bildning, medborgarfostran, kunskapsöverföring och
selektion till olika positioner i samhället. Mot bakgrunden att pedagogiska texter
läroplaner och riksdagsbeslut materialiseras i skolans värld och erfarenheterna från att
försök att reformera utbildning visar att genomslagskraften hos sådana beslut oftast inte
är påtaglig vad gäller skolans inre arbete, menar författarna att klassrumsforskning kan
ses som en ytterligt meningsfull verksamhet. Genom att undersöka skolans verksamhet
och de förutsättningar som den vilar på, menar författarna att vi kan få ett grepp om
skolan som institution och om de praktiker som bygger upp den. ”Sådan
klassrumsforskning bygger kunskapen underifrån genom att fånga den konkreta
interaktionen och genom att förstå lärares och elevers perspektiv och strategier i den
verksamhet de bedriver.”(ibid, s. 236).

Historiskt sett finns det olika traditioner inom klassrumsforskningen. Bellack – en av
förgrundsfigurerna inom nordamerikansk klassrumsforskning – gjorde (1978) en
genomgång av olika traditioner. Han skiljer mellan en naturvetenskapligt inspirerad
huvudfåra och en humanistisk orienterad, alternativ inriktning. I den förra, menade
Bellack att man frågade efter vad som kännetecknar den framgångsrika läraren eller den



8

mest effektiva undersökningsmetoden. I dag har alternativet blivit huvudfåra. Den
snabba utvecklingen av fältet under slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet, menar
Lindblad och Sahlström, kan ses som en del av ett samtida paradigmskifte inom ett
flertal discipliner med relevans för klassrumsforskningen (ibid, s. 237).
Sociolingvistiken ”föds” och man använder sig bl a av språkfilosoferna Austin, Grice
och Searle och deras analys av språkliga handlingar. Inom sociologin börjar man
intressera sig för interaktion och grunderna till det som skulle bli etnometodologi och
konversationsanalys lades av Cicourel, Goffman och Sacks. Vidare återupptogs Wallers
(1932) forskning, som bl a ser skolan som en socialt konstruerad verklighet, med
konflikter mellan deltagarna som kan lösas genom förhandlingar (ibid, s. 238). Den
kvalitativa klassrumsforskning som senare blev dominerande uppkom delvis som en
reaktion mot ett förhandskategoriserande sätt att se på klassrummet och bygger, enligt
författarna, på sinsemellan olika traditioner som fenomenologi, symbolisk
interaktionism, etnometodologi och antropologi och ägnar sig åt att förstå aktörernas
handlingar och de förutsättningar som dessa vilar på. Poängen med en
interaktionsanalys blir ur detta perspektiv enligt Lindblad och Sahlström inte att tala om
för lärare hur de ska handla, effektivisera eller värdera undervisning utan att öka
insikten om hur skolan fungerar i olika hänseenden (ibid, s. 237).

Samtalsanalys – med fokus på interaktion

I Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra (2004), redogör Catrin Norrby
för de senaste årtiondenas ökande intresse för att undersöka vad som faktiskt sker i
samtal av olika slag. Denna interaktionellt inriktade samtalsanalys ser författaren som
en reaktion mot Chomskytraditionen, som fokuserade på språkanvändarnas generella
kunskap om regelsystemet (competence) och som satte språkanvändarens faktiska bruk
av systemet (performance) i skymundan. Även Norrby beskriver dagens
samtalsforskning som tvärvetenskaplig till sin karaktär där lingvistiken – inte minst
sociolingvistiken, och ämnen som antropologi, talets etnografi, filosofi, socialpsykologi
och sociologi på olika sätt befruktat den kommunikativt inriktade talspråksforskningen.
I denna är man intresserad av att ta reda på hur deltagarna tillsammans bygger upp en
sammanhängande diskurs yttrande för yttrande, vilka kommunikativa mål de har och
vilka relationer som råder mellan samtalsdeltagarna. Norrby beskriver att man,
samtidigt som samtalsaktiviteten sätts i centrum, ofta vill studera vad samtal avslöjar
om samhället de blir till i. På det sättet ses samtalandet som en grundläggande och
viktig verksamhet som kan bidra till att vi i förlängningen når en bättre förståelse av oss
själva (ibid, s. 15-16).

Centrala begrepp

Interaktion :

Interaktion, ses av klassrumsforskare som grundläggande sociala handlingar där
människor förhåller sig till andra människors handlingar och på så sätt bygger sociala
relationer och strukturer. Argumentet vilar på teoretiska ställningstaganden om
relationer mellan människan som subjekt, samhälleliga strukturer och processer.
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( Lindblad och Sahlström, 2001, s. 10)

Aspekter på interaktion är bl a samtalet som barnen deltar i, andra ljudande sociala
handlingar, blickorientering både hos talare och hos lyssnare, mimik, kroppsorientering
och artefakter som barnen använder i interaktionen (Heikkilä och Sahlström, 2003, s.
31).

Instruktion:

Enligt Nationalencyclopedin, NE,  betyder ordet instruktion
”anvisning om lämpligt tillvägagångssätt spec. med tonvikt på träning och upplärning”.

I Interaktion och kunskapsutveckling (Rostvall och West, 2001) används
instruktionsbegreppet som ett exempel på språkbruk. Det instruerande språkbruket
syftar till att ”förklara, instruera, värdera eller påstå hur det är eller ska vara” och
”refererar till de handlingar som står i fokus” (ibid, s. 81).

Grupparbete:

Grupparbete En arbetsform som idag förekommer i en del varianter som går under olika
benämningar såsom bikupor, gruppdiskussioner, problemlösningsgrupper. De engelska
benämningarna på grupparbete antyder flera olika varianter av arbetsformer. Group
work används synonymt med small group work, group learning och small group
construction.  Två skolbildningar är tongivande i diskussionen om grupparbete, co-
operative learning och collaborative learning. Det första, myntat på 1970-talet av
Johnson och Johnsson, kan ses som ett övergripande begrepp för olika
grupparbetesmetoder och översätts på svenska till samarbetsinlärning. Som en kritik
mot kunskapsteorin uppstod ”collaborative learning” som skulle användas som ett
komplement till det förra begreppet och syfta på en lärande miljö där de studerande
arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Idag används begreppen i praktiken
synonymt även om de har olika betydelser. I Underwood, 2003, argumenterar
exempelvis Campell och Ryder för den distinkta skillnaden mellan att arbeta i en grupp
och att arbeta som en grupp (Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s. 13).

Demokrati och demokratisk fostran:

Enligt NE, förklaras ordet demokrati som ett föränderligt begrepp:
”har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder
det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra
samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring.”

I Varierande undervisningspraktiker i timplanelösa skolor (Eriksson, Orlander,
Jedemark, 2005.) beskrivs fostran till demokrati ur ett pedagogiskt perspektiv.
Demokratifostran i skolan beskrivs som ett sätt att skapa förutsättningar i
undervisningspraktiken för att eleverna ska få uppleva demokratiska principer i
funktion. Det handlar om att läraren finner sätt att ge eleverna möjlighet att påverka, låta
känna delaktighet i beslutsprocesser och att eleverna ska lära sig uttrycka sina åsikter
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och argumentera för dem, men också om att kunna lyssna på andras åsikter och
argument (ibid, s.58).
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Kapitel 3 Metod

Jag har använt en etnografiskt inspirerad metod på det sättet att jag använt mig av
observationer som jag spelat in med video och MP3-spelare ”för att fånga en kultur med
dess praktiker, normer och regler” (Lindblad och Sahlström i red Bjerg, 2000, s. 238).
Metoden kännetecknas av att den är materialnära (Norrby, 2004, s. 42). Jag har
exempelvis undersökt samtalsstrategierna endast utifrån den inre kontexten, dvs utan att
göra några antaganden om deltagarnas sociala eller kulturella bakgrund (ibid, s. 42). Det
som deltagarna själva gör relevant i samtalet är således det jag undersökt.

Den etnometodologiska samtalsanalysen CA (Conversation Analysis) som intresserar
sig för hur samtalsinteraktion mellan människor är organiserad (ibid, s. 32) planerade
jag inledningsvis att ta i beaktande vid mitt transkriptionsarbete. Dock inriktar den sig
på en teorifri observation genom ett allmänt sökande utan något särskilt mål (ibid, s.
32). På det sättet skiljer sig mitt tillvägagångssätt vid analysen från den
etnometodologiska eftersom min studie bygger på i förväg ställda frågor.

Jag har filmat i ett klassrum där jag tidigare deltagit och undervisat under några veckor.
Under inspelningarna har jag varit med i klassrummet som observatör, utan att deltaga i
vare sig de vardagliga klassrumsaktiviteterna eller inspelat grupparbete.

För att observera interaktion i grupparbete bestämde jag mig ganska omgående för att
jag ville använda filmkamera. På så sätt skulle jag få ett material som jag skulle kunna
gå tillbaka till så många gånger jag vill. Jag har läst Heikkiläs och Sahlströms artikel
Om användning av videoinspelning i fältarbete (2003) där videoinspelningens
möjligheter och begränsningar diskuteras och har stärkts i min uppfattning om
videoinspelningens fördelar. Faktorer som i artikeln nämns som aspekter på interaktion
är bl a samtalet som barnen deltar i, andra ljudande sociala handlingar, blickorientering
både hos talare och hos lyssnare, mimik, kroppsorientering och artefakter som barnen
använder i interaktionen (ibid, s. 31). Alla dessa faktorer skulle vara omöjliga att hinna
observera och teckna ner på en och samma gång i den stund det sker, varför jag ansåg
att videokameran borde kunna bli ett oerhört stärkande arbetsverktyg vid en
interaktionsanalys.

När jag tittade igenom filmmaterialet efteråt framträdde pedagogernas introduktion som
en betydelsefull del för grupparbetets inriktning och interaktion. Därför valde jag att
även analysera instruktionens betydelse för interaktionen mellan eleverna.

Jag har valt att vid transkriptionen använda Heikkiläs och Sahlströms aspekter på
interaktion som utgångspunkt för de begrepp jag använder vid transkriptionen: samtalet
som barnen deltar i, andra ljudande sociala handlingar, blickorientering både hos talare
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och hos lyssnare, mimik, kroppsorientering och gester som barnen använder i
interaktionen (ibid, s. 31).

Urval

Val av plats och situation

Jag valde att filma ett grupparbete i elevernas ordinarie klassrum. Grupparbetssituation
överlät jag åt läraren att välja. Läraren och jag planerade tillsammans tidpunkt för
filmningen. Samma dag som filmningen planerats genomföras hade läraren fått påbud
från elevrådet om att alla klasser skulle diskutera förslag till en hinderbana på
skolgården varför läraren satte in ett extra grupparbete på morgonen. Vi beslutade att ta
det som ett uppvärmande tillfälle så att filmningen skulle avdramatiseras för eleverna
och jag skulle på så sätt få ett tillfälle att provfilma. Det blev således filmtillfälle ett.
Därefter följde en rast och vid efterföljande lektion genomfördes det andra filmtillfället.
Efter att ha sett över filmmaterialet beslutade jag, p g a orsaker som jag nämner mer om
nedan (se val av grupp), att göra ett filmförsök till, en dryg vecka senare. Det blev
filmtillfälle tre, det sista. Vid samtliga tillfällen introducerades grupparbetet och den
aktuella frågan som skulle bearbetas och beslutas om i grupparbetet för klassen. Vid det
första tillfället av fritidsledaren och läraren, vid det andra och tredje tillfället av läraren.

Val av grupp och filmmaterial

I klassrummet finns fyra gruppbord, vanligtvis med 5 elever vid vardera. Grupperna är
permanenta över läsåret, men grupperna byter bordsplatser regelbundet och är på så sätt
vana att byta bordsplats i klassrummet. Jag ville observera en grupp med inte färre än 4
barn och jag ville att så långt det var möjligt hålla ihop en befintlig grupp så att
gruppsammansättningen skulle kännas hemmastadd för eleverna och för att få en så
autentisk interaktion som möjligt.

Filmtillfälle 1

I en av bordsgrupperna satt den här dagen endast 3 elever varför den gruppen valdes
bort. Vid ett annat bord satt en elev som inte hade föräldrarnas medgivande till att
filmas, varför även den gruppen valdes bort. Av de två kvarvarande bordsgrupperna
valde jag slumpvis den ena. Eftersom jag redan ställt upp kameran vid ett bord, som jag
bedömt som kameratekniskt positivt, t ex utan bländande sol mot kameran, så fick
gruppen som skulle filmas flytta till detta bord.

Mitt under pågående filmning gav läraren eleverna en för mig oförberedd instruktion,
nämligen att välja om de ville sitta på stolarna eller om de ville sätta sig på borden och
diskutera. Den filmade gruppen valde att sätta sig på bordet varpå två av elevernas
ryggar omedelbart stängde kameran ute. Läraren såg detta och bad gruppen att öppna
upp ringen. Jag flyttade efter kameran för att få bättre vinkel och en högre
filmningspunkt. För att inte störa eller involveras i grupparbetet lämnade jag sedan
kameran. Eleverna återgick flera gånger till att vända ryggarna mot kameran och en elev
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skymde en bakomsittande i gruppen. Jag upplevde behovet av att få upp kameran högre
till nästa filmtillfälle.

Filmtillfälle 2

Vid filmtillfälle 2 prövade jag därför att flytta kameran, upp på den ett trappsteg höga
estraden längst bak i klassrummet, i närheten av ett nytt bord. Till det här tillfället valde
jag att filma den grupp som redan satt där, den andra av de två grupper jag hade att välja
på idag. Jag bad också läraren att instruera den filmade gruppen att inte sätta sig på
bordet den här gången för att kringgå problemet med skymmande ryggar. Filmtillfälle 2
artade sig väl på det sättet att alla elevers ansikten syntes under hela filmningen.
Dessvärre kom här mer ljud in i klassrummet utifrån korridoren vilket påverkade
ljudupptagningen.

Eftersom båda filmerna hade otillfredsställande ljudupptagning och vissa elevers
ansikten skymdes större delen av tiden bedömde jag att det endast utifrån dem skulle
vara svårt att göra en transkription som skulle lyckas visa hur eleverna kommunicerar
med varandra under ett grupparbete på ett rakt igenom tillförlitligt sätt. Jag beslutade
därför att göra ytterligare filmningsförsök.

Filmtillfälle 3

Jag kom överens med läraren om att göra ett tredje filmningsförsök, filmtillfälle 3, en
dryg vecka senare. Till detta tillfälle hade jag valt att ta med två kameror, en med ett
högre stativ än tidigare, samt en MP3-spelare för extra ljudupptagning vid bordet. Den
här gången filmades samma bord som vid filmtillfälle 1, men med gruppen från
filmtillfälle 2, fem elever. Det tekniska resultatet blev bättre vid filmtillfälle 3.

Genomförande
Jag har tittat igenom samtliga tre filmer och lyssnat till den ljudinspelning som gjordes i
samband med tredje filmningen. De reflektioner jag gjorde om elevernas interaktion
skrev jag ner för att senare kunna återkomma till. Jag gjorde också reflektioner om hur
villkoren för elevernas interaktion formades av pedagogens instruktion. Reflektionerna
har jag sorterat in i olika kategorier, vilka jag därefter bearbetat vidare med hjälp av
teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Det material som kom att bearbetas vidare
var sekvenser ur den första och den tredje filmen, samt ur ljudinspelningen gjord i
samband med den tredje filmningen.

Materialbearbetning.

Beskrivningsprocessen

Jag började med att installera videoanalysprogramet Sonart Design, speciellt designat
för interaktionsanalyser på min arbetsdator, en PC. Det förutsätter andra program som
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även dessa installerades: Java plattform, Apple iTunes och Quick Time. Då
analysprogrammet är under bearbetning och krävde mer tid att sätta sig in i än vad jag
ville avsätta för detta ändamål, beslutade jag att istället skriva min transkription i ett
Worddokument med videofilmen och ljudinspelningen samtidigt liggandes uppe i öppna
parallella fönster på skärmen.

Transkription av talspråk och andra språkliga handlingar

I resultatredovisningens beskrivande del framställer jag några utvalda situationer ur det
inspelade film- och ljudmaterialet från två grupparbetestillfällen, tillfälle 1 och 3, i
transkriberad form eller då själva talet utgör en mindre del, i narrativ form. Jag
presenterar talspråket i modifierad skriftlig form vilket i sig är en sorts analys och
beskriver rörelser, blickar och gester som verkar innehålla kommunikativ information
och få betydelse för interaktionen. I transkriptionen anger jag handlingar som
kompletterar språkljuden endast i de fall då talspråket refererar till dessa och då jag
anser att de är av betydelse för det jag vill besvara med mina frågeställningar. De har
beskrivits med kursiv stil, i direkt anslutning till anknytande språkljud. Betonade ord
har markerats med fetstil och slanguttryck framställts som de uppfattats. De sekvenser
som jag valt att beskriva har jag valt utifrån de reflektioner jag gjort i fråga om
interaktion utifrån det jag sett och lyssnat till på det inspelade film- och ljudmaterialet
och som jag sedan bearbetat vidare med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare
forskning. Jag har kategoriserat sekvenserna i den beskrivande resultatdelen på ett
sådant sätt att de delvis motsvarar kategorierna så som de framställs i teoridelen.

Tillförlitlighet

Jag ville observera en grupp med inte färre än fyra barn och samtidigt så långt det var
möjligt hålla ihop en befintlig grupp så att gruppsammansättningen skulle kännas
hemmastadd för eleverna och för att få en så autentisk interaktion som möjligt. Detta
lyckades, men gruppen fick byta bord för att komma närmare kameran och för att
filmningen skulle få ett gynnsammare tekniskt resultat. På så sätt blev situationen delvis
konstruerad för att anpassa sig till studien. Närvaron av synlig teknisk utrustning, såsom
kamera och MP3-spelare och elevernas vetskap om att de spelas in, bidrar naturligtvis
också till att situationen inte kan bedömas som helt autentisk.

Det tekniska resultatet blev bättre vid filmtillfälle 3. Med två filmkameror syntes allas
ansikten framifrån hela tiden. Med hjälp av MP3-spelaren, som placerats mitt på bordet,
uppfångades samtalet på ett helt annat sätt än vad som gick att åstadkomma med
filmkameran som dessutom fångade upp mer kringliggande ljud. Nackdelen med två
kameror är att bilden klyvs och att det visuella materialet ibland måste pusslas ihop för
att man t ex ska se den tilltalades blickorientering, mimik eller dylikt. För att fånga upp
och särskilja fem samtalsparter med en konstant bakomliggande ljudmatta blir
kombinationen MP3-spelare och filmkamera bra. Filmen använde jag i stort sett bara i
visuellt syfte medan MP3-spelaren supportrade ljudet på ett oumbärligt sett. Utan den
hade jag stått utan material igen! MP3-spelarens insats i sin tur, hade varit
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svårtillgänglig utan filmmaterialet. Alla röster kände jag inte igen, men på filmen såg
jag vem som talade.

Jag har undersökt samtalsstrategierna endast utifrån den inre kontexten, dvs utan att
göra några antaganden om deltagarnas sociala eller kulturella bakgrund. Det som
deltagarna själva gör relevant i samtalet är således det jag undersökt. Detta gör att
bakomliggande information inte tagits i beaktande, vilket kan ha betydelse för analysen.

När jag transkriberat det videoinspelade materialet är sannolikheten stor att jag inte helt
kunnat frigöra mig från mina egna tidigare erfarenheter. Reflektioner om materialet
präglas därför säkerligen av dessa på något sätt och det blir därmed svårt att göra detta
helt förutsättningslöst. Min transkription får därför anses som ett sett att nedteckna
verkligheten och tillförlitligheten bedömas efter det.

Etiska aspekter

I fråga om forskning som avser människor gäller lagen ”Grundläggande är att
forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och
att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid
etikprövningen”  (Lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor).

Jag har vid studiens genomförande tagit del av och följt de forskningsetiska principer
i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som i mars 1990 antogs av
Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet och tillsvidare är gällande även för
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap

Tillvägagångssätt

Inledningsvis talade jag med läraren och fick hennes samtycke till att filma
grupparbeten i hennes klassrum. Därefter skrev jag ett brev till samtliga föräldrar i
klassen där jag informerade om syftet med filmningen och försäkrade att inspelat
material endast skulle användas som underlag för mitt uppsatsarbete. En svarstalong för
föräldrarna att skriva under om de samtyckte, följde brevet (bilaga 1). Rektorn på skolan
samtyckte till utskicket och erhöll en kopia för kännedom.

20 brev skickades ut och 16 svar inkom. 15 av dessa var samtycken och en gav avslag.
Av de fyra uteblivna svaren, var en elev bortrest vid första filmningstillfället. Övriga tre
ringde jag upp samma dag som filmningen skulle genomföras. Då gav samtliga sitt
medgivande på telefon. Anledningen till uteblivna skriftliga svar varierade. En förälder
hade undlåtit att lämna in skriftligt svar då hon inte velat ta ställning. På telefon
resonerade hon mot garantierna om konfidentialitet att det skulle vara roligt för hennes
barn att få vara med och gav därefter sitt samtycke. En förälder hade givit ett muntligt
godkännande till läraren som missat att ge mig informationen. Den tredje föräldern
trodde sig ha lämnat in sitt skriftliga samtycke och gav nu utan förbehåll sitt samtycke
muntligt.
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Jag frågade inte eleverna om deras samtycke. Däremot var det stor glädje hos samtliga
som föreslogs bli filmade vilket jag tolkade som ett samtycke. Jag utgick också ifrån att
föräldrarna diskuterat med barnen innan de sände tillbaka det skriftliga samtycket.

Inspelat filmmaterial har jag valt att förvara på dator utrustad med brandvägg och
virusskydd. Fysiska filmband förvaras i bankfack. Inga kopplingsbara
identitetsuppgifter ligger tillsammans med filmmaterialet. Utifrån inspelat material har
transkription genomförts. I transkriptionsmaterialet är elevernas namn fingerade.

Genom mitt tillvägagångssätt har jag avsett att beakta de fyra huvudkraven om
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande enligt Vetenskapsrådets
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990).

• Informationskravet:  Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte.

• Samtyckeskravet:  Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över
sin medverkan.

• Konfidentialitetskravet : Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.

Jag har också beaktat rekommendationerna enligt HSFR- Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikkommitté (1996): God praxis vid forskning
med video där forskaren rekommenderas att före rådatainsamlingen, d v s
videoinspelningarna:

• Tydligt formulera varför man väljer video framför en annan registreringsmetod
• Precisera hur man ämnar bearbeta data
• Utforma en rättvisande deltagarinformation, och i förekommande fall motivera

begränsningar i denna
• Planera på vilket sätt och under hur lång tid banden ska förvaras
• Klargöra vilka som ska kunna få tillgång till banden
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Kapitel 4  Resultat

Beskrivning och analys av data

De resultat som här beskrivs är utvalda situationer ur två videoinspelade grupparbeteten
och en ljudinspelning. Det första grupparbetet beskrivs i situation 1. Ljudinspelningen,
har använts för att transkribera lärarens introduktion av grupparbete nummer två,
situation 2. Övriga situationer är olika delar ur grupparbete nummer två. Situationerna
har valts ut därför att de inspirerat till reflektioner och ger möjlighet att beskriva och
analysera studiens i förväg uppsatta frågor och har, som jag ser det, belyst faktorer som
kan belysa studiens syfte. Syftet med studien är att analysera dels interaktionen mellan
elever i ett grupparbete, dels hur instruktionen får betydelse och formar villkoren för
elevernas interaktion

Interaktionsaktörerna har fått benämningarna L för lärare, Fr för fritidsledare, P för
pojke och F för flicka. De två senare med tilläggsnummer 1 för ordförandepost och 2
för sittande närmast till höger om ordföranden och med stigande numrering i medsols
följande ordning. P och F har varsin ”nummerserie”. Tal från elever utanför gruppen har
benämnts med endast  F och P. I den första situationen beskrivs den interaktion som inte
innefattar tal i  narrativ form. Varje situation inleds med en kort bakgrundsbeskrivning
för att situationen ska kunna uppfattas i sitt sammanhang.

I klassen, en år 1, går 20 elever vanligtvis. De sitter fem och fem vid fyra gruppbord.
Varje grupp är permanent över hela läsåret. Gruppborden är u-formade och den elev
som sitter på ordförandeplatsen, i mitten, är bordsvärd och ordförande vid olika
gruppaktiviteter som sker i klassrummet under veckan. Varje veckostart flyttar man
plats inom gruppen och flyttar ett steg till höger. Därmed hamnar varje vecka en ny elev
i gruppen på ordförandeplatsen. När alla i gruppen varit ordförande en gång är det dags
att byta bord. Alla grupper i hela klassen flyttar ett steg medsols och hamnar vid ett nytt
gruppbord.

Analytiska utgångspunkter:

Med utgångpunkt från denna studies teoridel och egna reflektioner har jag valt att
kategorisera resultatet enligt följande.

Grupparbetets struktur och pedagogens instruktion
Demokratisk fostran
Konflikthantering och skapandet av ett hållbart positivt kommunikativt klimat
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Grupparbetets struktur och pedagogens instruktion

Situation 1. Hinderbana på skolgården

Det är tidigt på morgonen. Eleverna sitter vid sina bord. Läraren har berättat att
fritidsledaren ska komma och berätta om elevrådets senaste möte. Medan de väntar
noterar läraren vilka som är borta idag. Fritidsledaren, som är delaktig pedagog i
klassen, kommer in i klassrummet. Fem barn, som sitter tillsammans vid ett u-format
gruppbord filmas vid det här tillfället. En pojke sitter på orförandeplatsen (P1) d v s i
mitten, längst bort från kameran. Till höger om honom sitter två pojkar (P2 och P3), till
vänster två flickor (F1 och F2).

Fritidsledaren växlar några ord med läraren som står till höger längst fram i
klassrummet. Fritidsledaren ställer sig framför klassen och berättar om elevrådets
förslag om en hinderbana.

FL: …men dom vill veta förslag på vad man kan ha på en sån hinderbana så om man vill ha

nånting ska re va nånting man kan klättra över…

Klassen: jaa!

FL: så att säga som aa.

L:   ner med händerna

FL: det är det  som ni ska diskutera nu i era bordsgrupper. Om ni har nåra förslag på hur en

hinderbana va man kan göra för nånting om ni har nåt speciellt ska man kunna krypa under

nånting klättra över nåt, svinga sig i nåt..aa ja vet inte. Prata lite om det där å prata med ert

bord. /FL gör en gest ut mot bordet till vänster med armen/.

Barnen gör omedelbar ansats till diskussion. Under följande fyra sekunders  filmande av
gruppen, kan följande iakttas vid det filmade gruppbordet:

- P2 och P3 vänder ansiktena mot varandra och riktar med sin kropps- och
blickorientering uppmärksamhet mot varandra. P2 ligger över bordet i riktning mot P3
och vänder därmed ryggen mot P1. P3 börjar prata, P2 lyssnar och ser honom i ögonen.
När läraren bryter in glider P2 ner på sin stol och blicken riktas mot flickornas sida. P3
lägger ner huvudet på bänken, lutad på vänsterarmen.

- F1 vänder hela kroppen och lägger ut högra armen i riktning mot F2. F1 sätter också
vänster armbåge i bordet, lutar hakan mot vänstra handen och vänder ansiktet helt mot
F2. Läraren bryter in. Hon vänder ansiktet och blicken mot läraren.

- Vid instruktionen ” Prata lite om det där å prata med ert bord” tittar F2 först mot
pojkarna på andra sidan bordet. Hon tittar vidare mot pojken på ordförandeplatsen,
därefter lutar hon sig bakåt och tittar rakt fram. Läraren bryter in. Hon får ögonkontakt
med P2, lutar sig framåt över bordet och säger nåt samtidigt som hon tittar på honom.
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- P1 tittar först mot pojkarna, och säger ”krypa?”, men de har stängt för honom genom
att P2 vänt ryggen till. Han får ingen ögonkontakt. Han vänder då blicken mot F2.
Ansiktet är öppet och munnen visar att han gör ansats att prata. Flickan tittar på honom
och ler men lutar sig sedan bakåt och tittar bort. Pojken slår ut med armarna och tittar
till höger bakom sig. Läraren bryter in, varpå pojken räcker upp handen!

Lärarens inbryt sker efter fyra sekunder.

Situationen om hinderbana till skolgården visar endast den omedelbara inledningen av
ett grupparbete. Beskrivningen visar vilket utfall en instruktion kan få för elevers
interaktion och därmed gruppsamarbetet. I det här fallet leder instruktionen till ett
uteblivet gruppsamarbete inledningsvis. Sammanfattningsvis kan interaktionen istället
beskrivas så att två av eleverna, P2 och P3, riktar uppmärksamhet mot varandra
samtidigt som de vänder ryggen mot en tredje elev i gruppen, P1. En elev, F1, vänder
med kropp och blick uppmärksamhet mot en annan elev i gruppen, F2. P1 försöker, men
misslyckas med att etablera ögonkontakt med övriga i gruppen. Istället slår han ut med
båda armarna och ser sig om över axeln. Läraren bryter in genom att tala till klassen:

L: Hallå. Då lyssnar ni, då lyssnar alla, men det var några som började nu. Schh…Vi har inte

bör, vi har inte börjat än.

Hon instruerar i betydelsen att hon påstår hur det är (Rostwall och West, 2001) och
refererar till grupparbetet som står i fokus. Väl framför klassen fortsätter hon med att
instruera om ett lämpligt tillvägagångssätt för grupparbetet.

L: Då vet ni uppgiften. Det är att fundera ut hur du skulle vilja ha en hinderbana. Va tycker du

skulle vara viktigast att de fanns där.  E..då kan man göra så att, em.., den som är bordsvärd,

lyssna, den ser till att alla får säga, som vi brukar göra, i rätt ordning / gör en medsols

cirkerörelse med högerarmen/. Sen får ni prata vidare när ni har lyssnat på varann om ni kan

komma på fler idéer till e..va det ska finnas på banan. Tycker ni att ni kommer på så många

saker så att ni, Niklas sluta nu, att ni måste skriva upp, så får bordsvärden hämta papper och

penna så får ni skriva upp va de e ni kommer på.

”Som vi brukar göra” refererar till att bordsvärden ska se till att alla får säga i rätt
ordning (visar medsols varv) och att man får prata vidare först när man lyssnat på
varann. ”Som vi brukar” säger att eleverna är bekanta med grupparbetets sociala
struktur och att det innebär att bygga sociala relationer på ett särskilt sätt, ett konstruerat
sådant, där t ex en bordsvärd/ordförande ska ha en ledarposition. Trots detta sker denna
socialt konstruerade interaktion inte inledningsvis. Interaktionen beror således inte
enbart på kunskapen om grupparbetets struktur utan är mer komplex. Grupparbetets
komplexitet kan även ses utifrån ett uppmärksamhetsperspektiv. Läraren flikar in två
uppmaningar ”lyssna” och ”Niklas sluta nu” mitt i pågående tur. Samtidigt som hon ger
instruktionen påkallar hon elevernas uppmärksamhet..
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Situation 2. Karnevalen närmar sig

Det ska bli karneval i skolan. Eleverna ska idag komma till beslut om vad de ska vara
på karnevalen. Eleverna ska få diskutera i sina grupper. Innan dess lägger läraren lite
drygt 8 minuter på att introducera begreppet karneval och att tala om hur ett grupparbete
går till. Hon har inlett med att fråga eleverna vad de tänker på när de hör ordet karneval
och berättat vad hon själv vet om ämnet. På så sätt delger eleverna varandra sin egen
förförståelse men vidgar samtidigt sitt lärande genom att ta del av andra elevers samt
lärarens kunskap. Läraren bidrar till att en gemensam förståelse av innehållet för
grupparbetet byggs upp och eleverna får en gemensam utgångspunkt.

Nedan har läraren just berättat att skolan ska ha karneval och att eleverna ska bestämma
vad deras klass ska ha för tema:

L: … därför tänkte jag att vi ska ha ett bordsråd nu, ska ni lyssna. Först å främst lägger man

undan allt man håller på att plocka med för annars blir det att man koncentrerar sig på lite fel

saker. Lyssna nu, eh,  Vi tar först en liten omgång i bordsrådet då vi bara liksom kommer på

allt möjligt.  Så skriver vi upp det får vi se va vi har för idéer och sen tar vi bordsrådet och får

se om vi på något sätt kan komma överens om vad de e klass 1 x ska göra på karnevalen.

Jag har aldrig varit med på karneval så jag vet inte riktigt hur det går till, men ni har varit med

P: Aaa

L: Mm, så ni vet ungefär hur det går till. Ofta så har ju varje klass nån sorts tema, alltså man

håller sig till nånting som är ungefär lika, nåt område som man vill visa med just sin del av

karnevalståget. Å nu ska vi göra så att nu får ni fundera på i er bordsgrupp vare e som man

skulle kunna klä ut sig till eller vara i klass 1x. Å ja vill inte att ni räcker upp handen nu för det

är inte så att vi ska berätta för alla utan nu blir det bordsråd och då betyder det att bordsvärden

ger ordet, ni går en runda…

F2: Jag vill fråga en sak

L: ja men vänta lite grann /läraren ringer med bjällrorna/ Lyssna, jag förstår att ni är ivriga, för

det här gillar ni, att få ha karneval, men lyssna nu ra. Vi går en runda, eller flera rundor. Ni

kommer på massor av saker kanske, som ni tycker att vi ska ha på vår del av karnevalståget.

Sen stoppar vi åsså får vi höra alla idéer, å sen tar vi en runda till sen vi har diskuterat lite

grann så får vi se om vi kan komma överens. Är det nån som vill fråga nånting innan vi startar.

Det vill Tova.

Liksom i situation 1 ingår flera uppmaningar till uppmärksamhet mitt i pågående
instruerande turer. Beskrivningen ovan visar att uppmaningarna förekommer i tre av
lärarens tre talturer: ”Först å främst lägger man undan allt man håller på att plocka
med..”,  ” Å ja vill inte att ni räcker upp handen nu för det är inte så att vi ska berätta
för alla” och i tredje turen,  ” men lyssna nu ra”.

Läraren är konsekvent i fråga om att ge eleverna instruktion om grupparbetets struktur
och sociala relationer. Liksom i situation 1, ger hon detta utrymme och refererande till
hennes uttryck ”som vi brukar” i situation 1 så är det är rimligt att tro att detta är
instruktioner som eleverna känner till men som läraren väljer att repetera och
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återkomma till. Det visar att läraren lägger vikt vid instruktionens betydelse för
interaktionen och att hon strävar efter att få ett gruppsamarbete som kan liknas vid ”att
arbeta som en grupp”(Campbell och Ryder, red Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s.
13) vilket skiljer sig från att ”arbeta i grupp”.

Konflikthantering och skapandet av ett hållbart positivt kommunikativt
klimat

Situation 3. ”Ente du som ska bestämma va vi ska va?”

I situation 3, fortsätter introduktion till grupparbetet. En sammanstötning, konflikt,
uppstår. Flera elever i klassen reagerar på lärarens förslag om att diskutera förslag i
grupper. En elev ute i klassrummet, här kallad P1, tar initiativet och räcker upp handen.
Han uttalar sig frågande om lärarens förslag till tillvägagångssätt och undrar om inte
läraren ska bestämma. När eleven förklarar för läraren att så gjorde de inte förra året
avbryts han nästan omgående av andra elever.  Avbrytandet sker på ett stödjande sätt,
med ett bifall från tre röster ute i klassrummet, och P1´s taltur tas vid av en annan pojke,
här kallad P2, som kan sägas förlänga den:

P1: äm…ente du som ska bestämma va vi ska va för i Raketerna va vi typ djur..

F/P: Aaa

F/P: Aaa

F/P: aaa

P2: Å Det bestämde fröknarna.

När läraren inleder sin argumentation avbryts hon av en elev, P3, som refererar till det
hon just säger på ett motargumenterande sätt:

L: det bestämde fröknarna, ja. Men det kan ju hända så att i Raketerna passar det kanske att

att fröknarna…

P3: Det gö´rom i ettorna me!

Läraren hamnar här i en situation där hon blir måltavla för elevernas förväntningar och
känslor, någonting som Granström (red Boström och Lidholt, 2006) menar är en vanligt
förekommande erfarenhet för lärare. I  Lärares arbete – Pedagogikforskare reflekterar
utifrån olika perspektiv (ibid) refererar han till studieresultat som beskriver att det
ibland kan vara svårt för en lärare att hantera aggressiva angrepp riktade mot henne eller
honom. Lärare, förklarar Granström, saknar ofta den utbildning som andra
professionella grupper som arbetar med mänskliga relationer (psykologer,
socialarbetare, och framförallt psykoterapeuter) har ”för att kunna känna igen sådana
dynamiska processer som kan uppfattas som angrepp och även använda dem i
behandlingen” (ibid, s.26) och elever som angriper läraren uppfattas ofta som
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”störande” elever. Med detta som utgångspunkt, skulle läraren i den här situationen
kunna uppfatta sig utsatt för flera ”störande elever”.

Enligt Granér (ref i Hammar Chiriac och Hempel, 2005) kan konflikten dock vara ett
tecken på engagemang och bli av god betydelse för grupparbetet. Burn (ref ibid) skiljer
på konstruktiv och destruktiv kritik. Läraren i den här situationen agerar så att
konflikten blir en satsbräda in i en argumentation om värdet av grupparbetets form:

L: att fröknarna bestämmer. Det kan hända, det passar jättebra, men när man går i 1an då då

ska man få vara med och bestämma allt mer och mer och därför vill jag jättegärna höra vad ni

har för idéer och se om  vi kan samsas om det. Kan vi inte ni inte samsas om det så kanske

det blir att vi vuxna bestämmer vare e….Om vi inte klarar av å komma överens. Eh…så då

säger vi så att vi börjar å ha den här idérundan nåra varv…

Läraren använder därmed konflikten konstruktivt och argumenterar för vad eleverna
kommer att vinna på arbetsformen. Det är en meningsfull aktivitet. Meningen är
eleverna i 1an ska få ”vara med och bestämma allt mer och mer”.  Englund hävdar i Om
nödvändigheten av lärares kommunikativa kompetens (red A-K Boström och B Lidholt,
2006) att ”..lärande och kunskapsbildning måste föregås av och innehålla kontinuerlig
argumentation för värdet av detsamma” (ibid, s. 45). Han lyfter i sin argumentation
vikten av lärarens kommunikativa kompetens och förmåga att skapa ”ett hållbart
positivt kommunikativt klimat”  (ibid, s. 41) eftersom det utgör grunden för elevens
lärande. Detta påstår han mot bakgrunden att samhällsutvecklingens nya
socialisationsvillkor idag förutsätter att lärandet tar form som ett intersubjektivt
meningsskapande som relaterar till den studerandes vilja att lära, inte som påtvingad
och reproduktiv inlärning (ibid, s.44). Innebörden är, enligt Englund, att relationen
mellan lärare och elev och mellan elever  bland annat präglas av öppenhet och en
ömsesidigt tillåtande attityd (ibid, s. 41-42).

I situationen ”Ente du som ska bestämma…” har läraren en öppen och tillåtande attityd
bl a då hon bekräftar att hon lyssnar genom att repetera det eleven, P2, just sagt:

L: … det bestämde fröknarna, ja. Men det kan ju hända så att i Raketerna passar det kanske

att att fröknarna...

Läraren responderar också respektfullt och positivt på P2´s yttrande:

L: att fröknarna bestämmer. Det kan hända, det passar jättebra, men…

Därefter argumenterar hon för sin ståndpunkt. Denna relaterar för övrigt väl med
läroplanens riktlinjer om elevernas demokratiska fostran: ”Alla som arbetar i skolan
skall: (…) se till att alla elever (…)  får ett reellt inflytande (…) samt se till att detta
inflytande ökar med stigande ålder och mognad” (Lpo94).  Något som rimligen kan
ligga till grund för lärarens ståndpunkt i rådande diskussion. Lärarens auktoritet, menar
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Englund, tar form i kommunikationen med eleverna och blir aldrig auktoritär (ibid,
s.44) och  beskrivningen ovan visar hur läraren i en tillåtande attityd använder
kommunikationen för att bära fram sina argument. Tillåtande i bemärkelsen
respekterande. Däremot inte så att eleverna här får inflytande på arbetsformen.
Grupparbetets struktur står fast. Hon har beslutat arbetsformen som utgångspunkt för
elevernas lärande av att ”vara med och bestämma mer och mer”.

Demokratisk fostran

Situation 4. Varsågoda! Sätt igång!

”Varsågoda, sätt igång!” är startskottet för eleverna att gå in i det grupparbete som
förberetts så som beskrivits i situation 2 och 3. Här syns utfallet av lärarens förarbete.

Lä: Varsågoda! Sätt igång .

F3: Men Jossan (F1/ordf.)

F2: Men asså jag ska bara fråga…asså vika hur ska vi göra med kläderna?

F3: Det får vi bestämma. /Räcker upp handen, riktar blicken på F1, ordförande/

F1: Mia (F3)?

F3: Ja väljer häxa till henne?

F2: Ja häxor

P1: Man kan klä ut sig till spöken

F2:  prinsessor

F3: spöken

F3: Asså häxor tycker jag är bra

P1:Ja häxor är ett bra förslag.

F1 till P2: Magnus?

P2: Va, nej /skakar på huvudet/

F3: Nej Måns. De e Måns /vänd mot F1, gestikulerar mot P1/

F1: /ligger över bordet, vänd mot P2/ Förra året kommer ni ihåg att vi hade sån här som man

blåste.

Situationen beskriver hur F3 initialt vänder sig till F1 som är ordförande genom att säga
hennes namn. F2 initierar en diskussionen på ett informellt sätt, d v s talar rakt ut. F3
svarar och räcker sedan omedelbart upp handen för att påkalla ordförandens
uppmärksamhet och formellt tilldelas ordet, varpå F1 använder sin ordförandeposition
och tilldelar henne ordet. F3 lägger fram ett förslag. Därefter interagerar F2, P1 och F3
med varann om ytterligare förslag genom sex talturer. F1 håller sig till den formella
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strukturen genom att bjuda in P2 genom att säga hans namn i frågande ton. P2 avböjer.
F3 ger sig nu in i diskursen genom att säga P1´s namn och gestikulerar uppmanande
mot P1 för att F1 ska bjuda in honom formellt i samtalet, trots att han redan är inne i det
informellt. F1, som hitintills hållit formell inriktning i grupparbetet, lägger sig nu över
bordet vänd mot P2 och tar talturen själv.

I förväg har läraren givit instruktionen att ordföranden ska fördela ordet till var och en
innan diskussionen får ta fart.

L: ..nu blir det bordsråd och då betyder det att bordsvärden ger ordet, ni går en runda…

L: . Vi går en runda, eller flera rundor. Ni kommer på massor av saker kanske, som ni tycker att

vi ska ha på vår del av karnevalståget. Sen stoppar vi åsså får vi höra alla idéer, å sen tar vi en

runda till sen vi har diskuterat lite grann så får vi se om vi kan komma överens

Elevernas interaktionen visar att de delvis agerar enligt grupparbetets sociala struktur
genom att upprätthålla konstruerade sociala relationer samt att de delvis interagerar
informellt, exempelvis genom att som i den beskrivna situationen tala rakt ut innan den
första rundan är klar.

Situation 5. Vem ska skriva ner förslagen?

Läraren har hämtat papper och delar ut vid borden längst bak i klassrummet. F3 har lagt
märke till att läraren delar ut papper. Hon vänder sig till de andra i gruppen:

F3: Man får skriva upp om man vill! /F3 och F1 följer läraren med blicken/ Skriv upp me re där

pappret. Bra, bra. Jag vill så gärna…Kan inte jag..(vädjande)

…efter en stund…

/F3 tar emot papper av läraren/

F1: Mia!  /räcker ut högerarmen med öppen hand mot F1/

/F3 behåller pappret/

P2: Hon e faktiskt ordförande

/F3 behåller pappret och börjar luftskriva/

F3: så här skriver vi.

F2:  nä e e e

/F2 tar pappret från F3 och ger det till F1/

F3: Jag skriver mindre än ni

F1 /fattar en penna och lägger papprena framför sig/: Okey, vad ska man ha?
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Situation 5 beskriver hur eleverna i gruppen agerar enligt grupparbetets struktur så som
de har kunskap om genom lärarens instruktioner. Den här delen av grupparbetet
beskriver hur de tre medlemmar går samman för att korrigera F3 som gör ansats att efter
eget beslut ta på sig uppdraget att skriva ner gruppens förslag. Eleverna griper in både i
tal, med blickar och kroppslig handling för att  grupparbetets sociala struktur ska
upprätthållas och stödjer ordförandens position. Konflikten om vem som ska skriva
löses genom att P2 tar stöd av grupparbetets struktur och de sociala regler som gäller
där:

P2: Hon e faktiskt ordförande

Grupparbetets struktur kan därmed hjälpa eleverna att hålla fokus på innehållet och
spara dem från att lägga energi på konfliktlösning om arbetsformen. Genom den givna
strukturen, som är överenskommen i förväg, finns ramar som säkrar demokratin och
allas rätt att komma till tals. F3 visar i situationen att hon gärna vill göra ordförandens
uppgift då hon gestikulerar till F1 för att P1 ska inbjudas formellt i diskussionen samt
inte lämnar ifrån sig pappret förrän efter tredje uppmaningen då det samtidigt fysiskt tas
ifrån henne. När hon korrigerar gör hon gör ingen ansats att hålla på sin ståndpunkt. Det
är rimligt att tro att hon går med på det därför att hon vet grupparbetets regler.

Situation 6. ”Mat” - en konfliktsituation

Situation 6 beskriver en konflikt. Beskrivningen nedan visar hur eleverna tillsammans
bygger upp en diskurs yttrande för yttrande och vilka relationer som råder mellan
samtalsdeltagarna (Norrby, 2004, s.15-16). Deras kommunikativa mål är att komma
fram till vad de ska ha för tema och vad de ska vara på karnevalen. F3 återkommer dock
flera gånger med ämnet ”mat” som förslag. De övriga responderar ifrågasättande.
Hennes återkommande förslag resulterar så småningom i en konflikt:

F3: Mat!

F2: mat? näe skriv inte mat

F3: Mat och spöke, och spöke

F3: Hallå, Häckor…häckor…läser på ordförandes papper

F1: Nä häxor.

F2: Nu blir e

F1: Aa

F3: spöööken. Bra! å mat, mat!

F2: Mat?

F3: hö hö hö /skrattar/

P2: ska vi säga till mat?! /tittar frågande på de övriga

F3: ja ska ta sallad
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F2: man ska äta mat. Man skulle ba. Du nudda den./ pekar på MP3-spelaren, med blicken på

F3

F3: Hallå, kolla! Kolla vad dom gör!

F2: Nån har rört den. Den va inte så förut

F1: Mia råkade röra till den. Den låg så här förut. /visar i luften

Hon råkade röra till den men nu kör vi vidare

F2: Vi kan inte skriva bara två saker

F3: Äta mat

P2: neeej

Eleverna fortsätter med att diskutera…Efter en stund tar F2 till orda:

F2: Vad kan man mer va?

F3: Jag vet.  jag vet man kan va lite älg (hi hi hi) /skrattar/

F2: Slutaaa…

P2: Du e inge roolig.

F3: mat e rätt kul

F2: Asså jag vet förra året då fick man äta såna här löv o gurkor å sånt

F3: Jaa, det e ju det jag menar!

P2: Ja men det va en paus. Det va ju en paus

F3: Skriv mat nu!

Alla : neeej

F3: Nä, då ente jag med på det här.

/F2 tillkallar läraren/

F2 till L: ska vi bestämma mat?

L: nä mat har vi inte sagt nåt om

P2: men asså Mia…

L: om man kan vara mat, är det det du menar?

P2: nä, hon menar att äta mat

L: nej det gäller karnevalsfrågor om hur man klär ut sig.

Gruppen fortsätter med att diskutera andra förslag.

I situationen ”Mat, en konfliktsituation” framkommer att elevernas sociala relationer i
låg utsträckning beror av ordföranden. Hon agerar ledarmässigt och för samtalet framåt
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när samtalet går in på vem som rört MP3-spelaren men i den senare konflikten får
ordföranderollen ingen betydelse för lösningen. F2 och P2 är de som främst korrigerar
F3 för att hon ska hålla sig till det kommunikativa målet, att föreslå tema och vad de ska
vara på karnevalen. När konflikten når sitt klimax och F3 säger att hon inte vill vara
med, hämtar F2 läraren. Här finns en utvecklingspotential för elevernas interaktion.
Inom grupparbetets struktur skulle ordföranderollen kunna ha betydelse för iniktningen
vid en konflikt.

F3 tar upp ordet mat, eller refererar till ämnet mat i 7 av sina 12 talturer. De övriga
responderar frågande. F2: ”mat?” (2 ggr), och P2: ”ska vi säga till mat?!”. Senare säger
P1 ett bestämt ”neeej” till förslaget och F2 betonar ”man ska äta mat.” Trots
spänningen lyfter F3 ämnet igen:

F3: mat e rätt kul

F2: Asså jag vet förra året då fick man äta såna här löv o gurkor å sånt

F3: Jaa, det e ju det jag menar!

P2: Ja men det va en paus. Det va ju en paus

F3: Skriv mat nu!

Alla : neeej

F3: Nä, då ente jag med på det här.

Här ser konflikten ser ut att få en destruktiv lösning (Burn, 2004) med gruppsplittring
som följd då F3 uttrycker att hon inte vill vara med. Då inträffar att F2 tillkallar läraren
för konsultation. Hon kommer till bordet och sätter sig på huk mellan F1 och F2:

F2 till L: ska vi bestämma mat?

L: nä mat har vi inte sagt nåt om

P2: men asså Mia…

L: om man kan vara mat, är det det du menar?

P2: nä, hon menar att äta mat

L: nej det gäller karnevalsfrågor om hur man klär ut sig.

Läraren får betydelse för konfliktens lösning. Hennes argumentering ifrågasätts inte och
samtliga gruppmedlemmar resonerar efter hennes klargörande vidare utifrån en
gemensam utgångspunkt. Ämnet mat kommer inte upp igen.
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Kapitel 5  Diskussion

Genom att fånga interaktionen så autentiskt som möjligt har jag avsett att få förståelse
för lärares och elevers perspektiv och strategier i den verksamhet de bedriver (Lindblad
och Sahlström i red Bjerg, 2000, s.236).

Elevers och lärares perspektiv och strategier i grupparbete

Hur använder eleverna språk, gester och blickar när de interagerar med varandra

under ett grupparbete?

I situation 1 beskriver resultatet hur eleverna interagerar med språk, gester och blickar i
inledningen till ett grupparbete. Interaktionen beskriver ett uteblivet gruppsamspel och
hur två elever i gruppen startar en pardiskussion där den ena pojkens kroppsorientering
utestänger övriga. I situation 5 beskriver resultatet hur eleverna med hjälp av samtliga
nämnda interaktionsaspekter agerar för att stödja ordförandens position och korrigera en
elev, F3, som gör ansats att själv ta det uppdrag som eleverna anser vara ordförandens.

Vilka mönster av kommunikation visar sig i interaktionen mellan eleverna?

Ett mönster av kommunikation som visar sig i interaktionen mellan eleverna i
grupparbete nummer 2, är att de delvis interagerar enligt grupparbetets struktur, på ett
formellt sätt, så som de har kunskap genom lärarens instruktioner. Strukturen verkar
delvis given för eleverna. De talar och agerar på ett sätt som gör att man kan utgå ifrån
att de t ex klart skiljer ordförandens roll ifrån övriga gruppdeltagares. Gruppen agerar så
att de befäster hennes position. Ordföranden agerar också enligt den konstruerade
strukturen där det ingår att fördela ordet, föra anteckningar och föra samtalet mot det
kommunikativa målet.

Ett annat mönster är att de delvis agerar informellt, exempelvis genom att tala rakt ut.

Situation 4, återgiven nedan, beskriver båda mönstren:

Formellt agerande Informellt agerande
F3 vänder sig initialt till F1 som är
ordförande genom att säga hennes namn

F2 initierar en diskussionen på ett
informellt sätt, d v s talar rakt ut. F3 svarar.

F3 räcker sedan omedelbart upp handen för
att påkalla ordförandens uppmärksamhet
och formellt tilldelas ordet
varpå F1 använder sin ordförandeposition
och tilldelar henne ordet.
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F3 lägger fram ett förslag
Därefter interagerar F2, P1 och F3 med
varann om ytterligare förslag genom sex
talturer.

F1 håller sig till den formella strukturen
genom att bjuda in P2. Hon säger hans
namn i frågande ton

Situation 5 beskriver hur konflikten om vem som ska skriva, löses genom att P2 tar stöd
av grupparbetets struktur och de sociala regler som gäller där:

P2: Hon e faktiskt ordförande

I situation 6 agerar ordföranden delvis enligt grupparbetets struktur. Hon agerar
ledarmässigt och för samtalet framåt när samtalet kommer in på vem som rört MP3-
spelaren:

F2: Nån har rört den. Den va inte så förut

F1: Mia råkade röra till den. Den låg så här förut. /visar i luften/ Hon råkade röra till den men nu

kör vi vidare

I situation 6 uppstår en konflikt. I lösningen får ordföranderollen ingen betydelse, men
mönstret att agera enligt grupparbetets struktur visar sig ändå genom att F2 och P2
korrigerar F3 för att hon ska hålla sig till det kommunikativa målet, att föreslå tema och
vad de ska vara på karnevalen.

Hur formar instruktionen villkoren för elevernas interaktion?

Situation 1 och 4 beskriver olika utfall av olika slags instruktion. Den i förväg givna
instruktionen bidrar till att ge eleverna en gemensam utgångspunkt där reglerna blir en
grundläggande överenskommelse. I situation 1 uteblir instruktionen inledningsvis ifråga
om lämpligt tillvägagångssätt för gruppsamarbete. Lärarens tal om att göra ”som vi
brukar” avslöjar att eleverna egentligen vet hur det ska gå till. Ändå fungerar det inte
utan återkommande instruktion. Inför grupparbete 2 lägger läraren mycket tid på
instruktionen, vilket t ex visar sig ge ett positivt utfall för den inledande interaktionen i
grupparbetet där ordföranden genom handuppräckning och blickar av övriga
gruppdeltagare ombedes fördela ordet på ett demokratiskt sätt.

Kan interaktionen vid grupparbete synliggöra faktorer som kan få betydelse för

att lärare idag väljer andra arbetsformer framför grupparbete?

Resultatet i den här studien kan inte göra anspråk på att belysa frågan på ett heltäckande
sätt, men kan beskriva aspekter som som visar att grupparbete är komplext.
Ur ett lärarperspektiv kan detta rimligtvis få betydelse för val av arbetsform.
Beskrivningen visar att målsättningen att få eleverna att ”arbeta som en grupp”
(Campbell och Ryder i red. Hammar Chiriac och Hempel, 2005, s. 13) kräver flera
insikter av läraren.
Det kan vara viktigt, bl a för lärare, att ha en förståelse för faktorer som sannolikt
kommer att spela roll vid interaktionen i ett grupparbete. ”Genom att ta reda på hur
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deltagarna tillsammans bygger upp en sammanhängande diskurs yttrande för yttrande,
vilka kommunikativa mål de har och vilka relationer som råder mellan
samtalsdeltagarna kan samtalandet ses som en grundläggande och viktig verksamhet
som kan bidra till att vi i förlängningen når en bättre förståelse av oss själva” (Norrby,
2004, s. 15-16).

Aspekter på komplexiteten vid genomförandet av grupparbete:

Återkommande repetition av instruktion om grupparbetets struktur
Situation 1 och 2 beskriver hur läraren återkommande repeterar hur man gör i ett
grupparbete. Med sina ord ”som vi brukar göra” bekräftas att detta är en återkommande
instruktion som eleverna redan känner till men som hon ändå repeterar. Hon beskriver
med sin instruktion grupparbetets struktur och detta visar sig få utfall för elevernas
interaktion och formar dess villkor. Det kan jämföras med det uteblivna samarbetet som
inledningsvis uppstod då en sådan instruktion inte gavs. Exempel på hur läraren bygger
upp en förståelse för grupparbetets struktur och de sociala relationer:

Situation 1.
E..då kan man göra så att, em.., den som är bordsvärd, lyssna, den ser till att alla får säga,

som vi brukar göra, i rätt ordning / gör en medsols cirkerörelse med högerarmen/. Sen får ni

prata vidare när ni har lyssnat på varann om ni kan komma på fler idéer till e..va det ska finnas

på banan. Tycker ni att ni kommer på så många saker så att ni, Niklas sluta nu, att ni måste

skriva upp, så får bordsvärden hämta papper och penna så får ni skriva upp va de e ni kommer

på.

Situation 2
nu blir det bordsråd och då betyder det att bordsvärden ger ordet, ni går en runda…

Tidsaspekten
Grupparbete 2 introduceras med 8 minuter. Grupparbetet tar sedan 11 minuter. Med
tanke på hur stor betydelse instruktionen syns få för elevernas interaktion kan detta vara
en viktig aspekt att fästa avseende vid när man planerar för ett grupparbete. Om det
bortses från kan det bli orsak till misslyckande och att de mål som avses inte nås, vare
sig för läraren eller eleverna.

Uppmärksamhetsaspekten
Samtliga av lärarens instruerande talturer i situation 2 innehåller avbrott där hon
uppmanar eleverna till uppmärksamhet på det hon har att säga. Läraren har att inse att
hon har att kommunicera på två parallella spår, ett för instruktionens framförande och
ett för att fästa elevernas uppmärksamhet på den.

Träningsaspekten
I situation 4, 5 och 6 agerar eleverna i grupparbete. Deras interaktion visar att de delvis
följer grupparbetets struktur och bygger de sociala relationerna i grupparbetet efter
gällande regler, där exempelvis ordföranden ges en ledande roll. Grupparbetet är en
konstruktion och faller sig därför inte naturligt för eleverna. De påminner varann om att
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hålla sig till strukturen. Detta beskrivs exempelvis i situation 5 där P2 uttrycker: ”Hon e
faktiskt ordförande ”. Eftersom grupparbetet är en social konstruktion som inte faller
sig naturligt för eleverna kan det vara en viktig insikt för lärare att ha beredskap för.

Måltavla för elevernas förväntningar och besvikelser
I situation 3 beskrivs hur läraren blir måltavla för elevernas ifrågasättande. Granström
(red A-K Boström och B Lidholt, 2006) menar att det ibland kan vara svårt för en lärare
att hantera aggressiva angrepp riktade mot henne eller honom. ”Andra professionella
grupper som arbetar med mänskliga relationer (psykologer, socialarbetare, och
framförallt psykoterapeuter) är utbildade för att kunna känna igen sådana dynamiska
processer som kan uppfattas som angrepp och även använda dem i behandlingen”( ibid,
s. 26). Lärarens förståelse för händelser som vanligtvis kan inträffa vid grupprocesser
kan bidra till att denne har en bättre kommunikativ beredskap att kan använda
situationen konstruktivt. Exempelvis genom att argumentera för lärandets mening och
sammanhang så som det sker i situationen ”Ente du som ska bestämma va vi ska va…”
när klassen ställer sig bakom ett ifrågasättande initierat av en pojke, P1.

Skolans arbetsformer i relation till  uppdraget demokratifostran

Vid 5 av 7 sökträffar på ordet ”arbetsformer” i Lpo94 finns också ”demokrati” nämnt i
sammanhanget. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för
demokratiska arbetsformer ( 2002, s. 18). Ingenting står nämnt om att läraren
rekommenderas att välja grupparbete som arbetsform, men resultatet ovan visar att
grupparbete kan vara en arena för demokratisk träning.

I ett demokratiskt perspektiv, hävdar Kaare Nielsen (red. Bjerg, 2000), att en av den
pedagogiska praktikens centrala uppgifter är att träna eleverna i ”att handla i ett
offentligt erfarenhetsrum där åsikter kan brytas mot varandra och kompromisser ingås,
och där man uppövar civiliserat och solidariskt umgänge med andra människor som har
andra förutsättningar och åsikter än dem man själv har” (ibid, s. 528). Situationerna
”Varsågoda, sätt igång!”, ”Vem ska skriva ner förslagen?” och ”Mat…” beskriver hur
eleverna tränas i att med hjälp av grupparbetets struktur använda ett demokratiskt
förhållningssätt till varandra. Elevernas interaktion visar på att viljan syns god men
visar samtidigt att det lätt inträffar att eleverna lämnar strukturen och agerar informellt.
Lärarens förberedande instruktioner kan ur det perspektivet antas värdefulla och
behövliga för att hjälpa eleverna att träna sig. Lärarens support visar sig också viktig
under det att träningen pågår, som exempelvis i situation 6 där läraren får betydelse för
konfliktens lösning.

Lindblad och Sahlström (ibid) ser skolan som ett verktyg konstruerat för bestämda
ändamål som t ex bildning och medborgarfostran (ibid, s. 236). Beskrivningarna i den
här studiens resultatdel visar att grupparbetet i en år1 kan vara en arena för en sådan
medborgarfostran där sociala ändamål tränas. Deras syn på skolan överensstämmer
också med Wallers (1932, ref av Lindblad och Sahlström, ibid, s.238) som utgår från
skolan som en socialt konstruerad verklighet. Studien visar på en sådan socialt
konstruerad verklighet på grupparbetesnivå. Grupparbetets struktur och lärarens
instruktion formar villkoren för elevernas interaktion på ett konstruerat sätt. Det visar
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hur läraren skapar förutsättningar i undervisningspraktiken för att eleverna ska få
uppleva demokratiska principer i funktion. (Eriksson, Orlander, Jedemark 2005, s.58).
Det handlar ur ett pedagogiskt perspektiv om att läraren finner sätt att ge eleverna
möjlighet att påverka, låta känna delaktighet i beslutsprocesser och att eleverna ska lära
sig uttrycka sina åsikter och argumentera för dem, men också om att kunna lyssna på
andras åsikter och argument.

Det finns således mycket som pekar för fördelarna med att  välja grupparbete som
arbetsform i skolan, men de aspekter på interaktion mellan elever i grupparbete som
synliggörs i denna studie kan ge förståelse för att arbetsformen är komplex. Detta kan
vara en bidragande orsak till att grupparbete ändå avtar. Ur ett interaktionistiskt
perspektiv är det viktigt att inse att grupparbetet till sin struktur är en social
konstruktion där den sociala interaktionen inte ter sig självklar för eleverna.
Följdaktligen blir träningsaspekten av betydelse för grupparbetets samspelande
interaktion (ref Stymne, Granström och Einarsson, 1995, s. 36-37). Träning förutsätter
att tid avsätts och det kräver följaktligen en villighet hos läraren att avsätta den tiden.
Mot den bakgrunden blir det rimligt att tro att läraren behöver känna övertygelse om att
det finns någonting värdefullt att vinna för den insats man isåfall investerar. Studiens
resultat beskriver att grupparbetets struktur förutsätter återkommande instruktioner om
dess sociala regler för att samspel ska uppstå. Det kan underlätta för lärare att ”beräkna
kostnaden” av att välja grupparbete som arbetsform om man känner till de komplexa
aspekterna i förväg. Om de förbises kan lärarens egna ambitioner komma att motverkas
med ett misslyckat resultat som följd. Med denna studies resultat och tidigare forskning
som bakgrund skulle en förståelse till att grupparbete avtar till exempel kunna vara de
flera komplexa aspekterna. För den oförberedde läraren, som exempelvis blir måltavla
för elevernas förväntningar och besvikelser, kan eleverna just te sig som ”störande
elever” ( Granström i red Boström och Lidholt, 2006, s.26). För den lärare som liksom i
situation 1 upplever uteblivet samarbete kan investerad tid i arbetsformen ses som en
förlust. En annan rimlig aspekt till att grupparbete avtar är att det inte alls nämns i
läroplanen (Lpo94).

Det kvarstår dock att det kan tyckas märkligt att trenden för grupparbete i skolan är
vikande med tanke på att det inom arbetslivet under de senaste 20 åren skett en ökad
efterfrågan på social kompetens, så som t ex förmåga att arbeta i teamwork (Granström,
red Selander, 2003, s. 229). Granström refererar till Gall och Galls konstaterande ”att av
alla viktiga arbetsplatser tycks skolan vara den som minst uppmuntrar till kollektiva
aktiviteter.” (ibid, s. 229). Englund uttrycker en tangerande ståndpunkt och fastslår att
”…ett kommunikativt och sammanhangsskapande klimat har svårt att vinna mark trots
ett på många håll starkt växande intresse och en expansiv forskning.” Den vikande
trenden kan också tyckas märklig med tanke på att forskningen lyfter grupparbetets
positiva effekter för lärandet på ett tvåfaldigt sätt där eleverna dels lär kunskapsmässigt
och dels som en social träning inför ett kommande arbetsliv (ibid, s. 229).

Frågan är i vilken annan arbetsform inom skolans undervisningspraktiker en sådan
tvåfaldig kompetens kan utvecklas på ett motsvarande sätt? I Varierande
undervisningspraktiker i timplanelösa skolor beskriver Eriksson, Orlander och
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Jedemark (2005) exempelvis att den demokratifostrande undervisningspraktiken utförd
i helklass eller i grupp kan ge läraren möjlighet att skapa förutsättningar för
samverkan/demokratiska processer (ibid, s.16). Grupparbete kan alltså inte anses som
den enda arbetsform där sådana processer kan ske. Däremot kan det innefatta flera
aspekter av värde. Till exempel så får eleverna möjlighet till större talutrymme i ett
grupparbete jämfört med i helklass. Utifrån resultatet av denna studie och min egen
erfarenhet av att som student delta i grupparbeten menar jag att arbetsformen kan bidra
till en dynamisk process där interaktionen med andra får betydelse för hur elevens
lärande vidgas, att dennes reflektioner kan utvecklas när de konfronteras med andras, att
eleven utvecklar sina argument och att eleven när han eller hon deltar i en
kommunikativ process lättare gör kunskaper till sina egna.
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