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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka om och i så fall hur elever påverkas emotionellt 
av den gruppindelning som bland annat sker inom klassrummets ram. Syftet var också att 
undersöka detta ur ett barn  och maktperspektiv.  Ambitionen var därmed att barns egna tankar 
och värderingar skulle komma fram, men även att lärarnas syfte och strävan med 
gruppindelningar skulle synliggöras för att på så sätt få inblick i den maktrelation som uppstår i 
interaktionen mellan lärare och elever. För att uppnå detta syfte intervjuade vi tre lärare på tre 
olika skolor, och två grupper med fyra elever var från respektive lärares klass. Intervjuerna 
bearbetades och sammanfattades för att vidare analyseras med hjälp av vald litteratur som stöd 
för våra tankar. Analysen gjordes med utgångspunkt från våra frågeställningar. Då ett fåtal 
undersökningar gjorts ur barns perspektiv med fokus utifrån deras emotioner, var det svårt att 
finna relevant litteratur till studien. Resultatet visade att elevernas möjlighet att påverka i valet 
av arbetskamrat är ringa, förutom om läraren anser att elevens önskan är befogad. Vad som 
menas med befogad är till exempel om en elev anser sig besvärad av en kamrats ovilja att arbeta 
och därmed vill byta arbetskamrat, eller om läraren har vetskap om elevernas förmåga att arbeta 
flitigt tillsammans. Det är i miljön utanför klassrummet, i matsal och på gymnastiken som 
eleverna har möjlighet att vara med och påverka och känna delaktighet i indelningen av grupper. 
Hur påverkas elevers emotioner av detta? De upplevde missnöje över att det egna valet av 
kamrat bejakades så sällan av läraren, och kände glädje då det bekräftades. Trygghet och 
samspel är viktiga samarbetskomponenter enligt eleverna, och eleverna visade sig ha kännedom 
över lärarens syfte med gruppindelningar och vad dessa kan tänkas grunda sig på. Fick eleverna 
själva välja vem eller vilka de skulle arbeta med i större sammanhang, skulle med sannolikhet 
någon eller några elever bli utanför. Detta visade sig vara ett svar som elever och lärare var 
överens om i undersökningen.   

Nyckelord 
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1 Inledning  

Elever och barn i förskola - och skola synliggörs, bedöms och beskrivs som individer på ett mer 

genomgripande sätt än någonsin. Tillfällen då detta sker är vid till exempel utvecklingssamtal 

och i den planerade och pågående undervisningen. Begynnelsen till denna undersökning 

grundade sig i vår fundering kring elevernas vetskap eller ovetskap om lärarens grundval inför 

olika gruppformationer, och vad dessa i så fall kunde ha för konsekvenser för elevernas 

emotioner. Utifrån denna grundtanke blev vi snabbt varse i samband med studien om det 

återkommande bedömandet som sker av elever konstant inom klassrummets ram. Det handlar 

om placeringen i klassrummet efter olika förmågor, läsgrupper, grupparbeten, i stort sett alla 

sociala sammanhang som ingår i skolans kontext. Vad vi i undersökningens inledande fas 

uppmärksammade är hur barnperspektivet är så undantaget när det trotts allt är barnets bästa 

som enligt Barnkonventionen ska sättas främst. Barnens delaktighet i frågor som berör de själva 

ska vara en viktig del i allt arbete inom de statliga myndigheterna i Sverige enligt 

Barnkonventionen. Läraren har mandat att planera och organisera det som sker i klassrummet då 

denne besitter olika kunskaper som ligger till grund för elevens lärande. Denna planering och 

vilken eleverna är tänkta att följa, grundar sig på lärarens tolkning av de styrdokument läraren 

har skyldighet att följa. Denna organisation visar på den maktrelation som råder mellan de 

individer som ingår i skolans allomfattande kontext. Det är barnets bästa som skall sättas främst 

enligt Barnkonventionen. Frågor vi ställer oss med utgångspunkt från Barnkonventionen och 

kopplat till vår studie, men vilka vi inte har för avsikt i denna undersökning att söka svar på är; I 

vilken utsträckning ska eleven vara med och påverka om det skall vara till gagn för denne? Och 

kan man inför en gruppindelning veta utifrån ett barns perspektiv vad som är bäst för eleven? 

Vad är det man tar hänsyn till då man bedömer barns bästa?    
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2 Syfte  

Syftet med denna kvalitativa studie är att bilda en uppfattning om och i så fall hur eleven kan 

påverkas av lärarens gruppindelning. Syftet är också att undersöka detta ur ett barn  och 

maktperspektiv.  

2.1 Frågeställningar 

Syftet med denna studie har lett fram till följande frågeställningar;  

1. På vilka grunder gör läraren sin val då denne gör gruppindelningar? 

2. I vilken utsträckning kan eleven vara med att påverka gruppindelningar? 

3. Finns det situationer där elevens önskemål om gruppval blir bejakat av läraren?  

4. Vilken emotionell påverkan kan en gruppindelning ha på eleven?  

3 Bakgrund  

I vår undersökning har vi främst intresserat oss för hur eleverna påverkas emotionellt av de 

olika sätt som läraren delar in dem i grupper inom klassens ram. Med emotionell påverkan 

menar vi den känsla och självuppfattning som barnen beskriver och uttrycker under vår 

intervjustudie. Vad vi noterat är att det finns väldigt lite undersökningar som är gjorda utifrån 

klassrumskontexten och dess gruppindelningar, kopplat till ett barnperspektiv som innefattar 

elevens självuppfattning och emotioner.  Då vi bland annat undersöker ur ett barnperspektiv 

finner vi viss relevans att koppla till det å andra sidan specialpedagogiska perspektiv vilket 

Persson (2001) nämner. Han skriver att det finns lite forskning utifrån barnperspektivet, om hur 

barn och ungdomar påverkas av olika effekter i skolan. Därmed fick vi belägg för den 

problematik som uppstod, nämligen att finna litteratur till vår undersökning. För att finna 

passande litteratur sökte vi på Lärums informationssida www.larum.su.se

 

och vidare på 

Informationsresurser. Libris för litteratur och avhandlingar, och Ebsco för internationella 

vetenskapliga artiklar. Vi använde oss av vad vi tyckte var passande sökord till vår 

http://www.larum.su.se


  

7

 
undersökning, men fann ringa litteratur.  Antingen hade litteraturen eller de vetenskapliga 

tidskrifterna ett innehåll eller ett perspektiv som inte passade vår undersökning.  

Den litteratur som är kopplad till maktbegreppet ur olika perspektiv har vi använt som 

analysverktyg i interaktionen mellan lärare och elev, men också i de samspel som sker i den 

komplexa vardagen, och i vilken läraren konstant tvingas göra sina val.    

I vår analys kopplas Nobes (1999) undersökning om barns förståelse av regler till resultatet av 

elevernas relation till skolkontexten.  Vidare kopplar vi samman Piaget och hans syn på 

tänkandet och språket, med vår tolkning av hur eleverna i olika åldrar uttryckt och beskrivit sin 

uppfattning av den gruppindelning som bland annat sker inom klassrummets ram. Detta gör vi i 

vår avslutande diskussion 

3.1 Litteraturgenomgång 

3.1.1 Makt  

Begreppet makts innebörd beskrivs på följande sätt förmåga och kraft att styra, herravälde

 

http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html. Enligt den franske filosofen och idéhistorikern Foucault i 

Forsberg (2000) finns makten potentiellt överallt och makt är någonting som uppstår i 

interaktionen mellan människor. Därmed bör makt inte uppfattas som något man kan äga eller 

inneha, inte heller att det självklart hör ihop med en speciell befattning (exempelvis lärarrollen). 

Makt är i stället något dynamiskt som skapas mellan människor i deras interaktion med 

varandra och som alltid kan förändras och omformas (Foucault 2002). I skolan med dess 

begränsade ytor är eleven enligt Forsberg (2000) ständigt ingripna i sociala relationer. Makten 

kommer till uttryck i mötet mellan lärare och elev och i förhållande till andra fenomen i skolan 

som till exempel undervisningens innehåll, arbetssätt och motiveringarna för dessa.   

Vad som dock existerar enligt Foucault (2002) är maktkoncentration och mer eller mindre 

asymmetriska maktrelationer. Maktutövning framkallar enligt Foucault i Forsberg (2000) 

handlingar genom såväl övervakning och dokumentation som belöningar och straff. Individerna 

indelas i positioner genom jämförelser/ rangordning, inkludering/ exkludering och 

individualisering/ homogenisering.  Att makt fokuseras till en viss person/grupp eller att 

maktrelationen blir ojämn till en individs fördel beror bland annat på vilka grundläggande delar 

som är viktiga i det givna sammanhanget, men också på parternas förväntningar på relationen. 

Med förväntningar menas vilka föreställningar som individerna kan tänkas ha om hur relationen 

http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html
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kommer att gestalta sig. Om båda parter räknar med att den ena ska förfoga över maktövertaget 

kommer det också bli så. Förväntningarna styrs i stor utsträckning av maktrelationens andra del, 

resurserna, som till exempel kan bestå av kunskap, pengar, talekonst, ansvar, befogenheter. Ett 

stort ansvarstagande kan innebära att den personen tillåts bestämma över det område som 

ansvaret gäller, vilket kan resultera att ansvaret över området blir en resurs i maktrelationen till 

andra. Det ligger dock nära tillhands enligt Forsberg (2000) att makt och ansvar sammanfaller 

och att så bör.   

3 .1.2 Hur makten kan komma till uttryck i skolan  

En annan förklaring är den som Nordin-Hultman (2005) ger, att makt handlar om en 

livsbefrämjande maktutövning med välfärd, hälsa, utbildning och trygghet som mål. Skolan och 

därmed läraren, har i uppdrag att överföra grundläggande värden i samhället. Skolan skall enligt 

Läroplanen för det obligatoriska rättsväsendet (Lpo 94) förmedla de mer beständiga kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram vårt samhälle vilar på. Nordin-Hultman (2005) skriver 

att styrningen ligger i regler och rutiner och makten kan inte knytas till den enskilda pedagogen, 

den är opersonlig. När problem uppstår hänvisar inte pedagogen till sin egen makt utan till de 

regler och rutiner som styr verksamheten. Men å andra sidan menar Persson (1991) att skolan är 

isolerad från världen utanför, främst i klassrummet. Lärarnas och elevernas zon inom skolan är 

en påfallande sluten miljö. Det stängda klassrummet skapar frihetsgrad hos läraren att välja 

arbetsmetoder. Frånsett aktiviteterna i den fria zonen står eleverna under lärarnas uppsikt 

antingen de arbetar, roar sig eller äter. Eleverna i skolan utgör ett kollektiv av individer som 

behandlas på samma sätt menar han.  

Utifrån den gruppindelningen som sker i skolan skriver Nilsson (1993) att en autoritär ledare 

inte frågar vad deltagarna vill eller tycker utan bestämmer helt själv, betonar sin makt och 

auktoritet och kräver lydnad. Som ledare i en grupp behöver man ha kunskaper om vad som 

sker i en grupp enligt Nilsson (1993). Man bör veta de olika personer gör, hur man beter sig och 

vilka konsekvenserna blir av deltagarnas handlingar mot varandra. Man behöver dessutom ha 

kunskap om gruppens uppbyggnad bland annat roller, relationer, ledarskap, makt och 

inflytande. Enligt Lpo 94:s riktlinjer skall skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.    

I scensättningen av förskole- och skolrummet ser Nordin-Hultman (2005) som en av de centrala 

aspekterna att i pedagogik och undervisning ge barnen en möjlighet att ge en rättvisande bild av 

sig själva. Hon intresserar sig för att blicken skall flyttas från barnen och deras egenskaper, 
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utvecklingsnivåer och tidigare erfarenheter till de läro- och utvecklingsmiljöer som de möter 

inne i förskolor och skolor. Hon menar vidare att individen inte bara påverkas av omgivningen, 

utan omgivningen påverkas även av individen. Enligt Forsberg (2000) kan makt och inflytande 

ofta förstås som något en enskild individ eller grupp har mer eller mindre av. Foucault i 

Forsberg (2000) framhåller att där makten är verksam finns möjligheten till motstånd. Enligt 

Brodow och Rininsland (2002) är eleverna så indoktrinerade i synen på skolan att de inte ser 

sina möjligheter att påverka och ifrågasätta. De menar vidare att skolan inte har prioriterat 

elevernas träning i att ifrågasätta, argumentera och komma med egna förslag. Forsberg (2000) 

framhåller också att det är viktigt att uppmärksamma om elevers påverkan i vilka de är 

delaktiga, gynnar eller missgynnar dem. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1996) skall 

elever ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande.  

Nivågruppering betyder Fördelning av elever på olika grupper inom vilka undervisningen 

anpassas till elevernas bedömda kunskaps  och färdighetsmässiga förutsättningar att klara 

skolans krav  enligt Persson (2001 s.9). Med det menar han att läraren skall i sin planering ta 

hänsyn till och planera och fördela eleven efter olika kunskapsförmågor. Men å andra sidan 

enligt Brodow och Rininsland (2002) undersökning, anser eleverna precis som Persson (2001) 

att man bör nivågruppera eleverna efter kunskap.  Men i motsats till hans förklaring till elevers 

fördelning i fråga om bedömda kunskaps- och färdighetsmässiga förutsättningar anser eleverna 

enligt Brodow och Rininsland (2002) att man ska placera de elever som är normala i en 

grupp, och de duktiga ihop med dem som har svårt med inlärningen. Då kan de duktiga hjälpa 

de svaga.   

Enligt en icke namngiven läroplansexpert i Nilsson (1997) påstår denne att den nya läroplanen 

skapar nya roller för lärare och elever. För läraren kräver detta ett nytt engagerande på grund av 

den nya elevrollen man hävdar existerar.  Lärarens roll blir inte ett mål utan ett medel. Man 

menar vidare att Lpo 94 förutsätter att en elev vet varför han/hon går i skolan och vet vad 

arbetet går ut på. Uppgiften ligger på läraren att skapa denna medvetenhet hos eleven.  

Läraren ska enligt Lpo 94 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för arbetet i skolan,   

Läraren skall bland annat;  

- Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund 
            och dess konsekvenser för det personliga handlandet,  

- Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar 
      och problem, 
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- Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

             samvaron i den egna gruppen (Lpo 94,  kap 2 och 3).   

3.1.2 Etisk syn  

Läraren ska enligt Colnerud och Granström (2007) tillgodose elevens intressen och även värna 

om dennes välbefinnande. Läraren ska dessutom företräda samhällets intressen och värna om 

samhällets varaktighet. Vidare menar de att vara yrkesutövare med ansvar för att hantera ett 

beroendeförhållande och samtidigt utföra undervisning, - vilket till exempel är lärarens kall, är 

en kvalificerad uppgift som kräver en rad yrkesmässiga ställningstaganden.  Dessa 

sällningstaganden innebär att ta hänsyn och ställning till olika förhållanden, vilket enligt 

Orlenius och Bigsten (2006) (men också kopplat till vår undersökning) kan vara 

Autonomiprincipen kontra Läroplanens värden, så kallade systemnormer. Med 

autonomiprincipen menar man till exempel elevens rätt till självbestämmande.   

3.1.3 Ur ett barnperspektiv  

Att undersöka ur ett barnperspektiv innebär att man tar vara på, och lyfter fram barns syn på 

världen enligt Strander och Torstenson - Ed (1999). Det centrala i barnperspektivet menar de 

vidare är att man försöker att inta barnens ståndpunkt till tillvaron, att ha en vilja att försöka 

lyssna till barnen och deras erfarenheter. Barn känner, tänker och registrerar precis som de 

vuxna. Vidare säger de att barnen inte så ofta kommer till tals och att de inte forskar om sig 

själva.  De vuxna som talar för barnen måste därigenom ta sitt ansvar anser de. Enligt Birgitta 

Quarsell i Thomsson (2007) hävdar hon betydelsen av att leta efter barnens perspektiv och att 

försöka förstå de betingelser som barn lever inom.    
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3.1.4 Intervju med barn  

Enligt Thomsson (2007) går det aldrig att ta för givet att barn ska ha samma inställning till 

intervjun som en vuxen har. Hon menar vidare att intervjun är skapad utifrån vuxnas 

föreställningar och måste därmed i mötet med barn förändras så att även barnen kan känna 

intresse i det som sker. Vill man nå barns tankar och uppfattningar om sina liv måsta man ha 

som utgångspunkt att det är barnen som skapar dessa med hjälp av sina vardagserfarenheter. 

Enligt Thomsson (2007) använder barn det språk som de har till förfogande och som utvecklats 

i de sammanhang det haft en funktion.   

3.1.5 Piaget, om tänkandets utveckling  

Bergsten (1992) resonerar om Piaget och de stadieteorier om utveckling som han framhåller. 

Bergsten menar att Piaget ansåg att allt levande söker balans och strävar mot anpassning. 

Intelligens- eller tänkandeutveckling börjar redan under barnets första levnadsår, och då redan 

under de första tidiga reflexerna. De går över olika stadier fram emot det logiska, abstrakta 

tänkandet och utmärker den högsta formen av intelligens. Det som gjort Piagets tanketradition 

så viktig i praktisk pedagogik är hans beskrivning på barns utveckling eller tänkandets 

organisering utifrån en speciell logik, typisk för olika mognadsstadier men även typisk för barn i 

olika åldrar (Bergsten 1992).     

3.1.6 Barns förståelse av regler  

Nobes (1999) undersökning genomfördes genom att observera barn i åldrarna 5, 6 och 7 år med 

hjälp av videoinspelningar. Observationens fokus var att se barngruppens engagemang i olika 

aktiviteter och deras förhållning till de regler som barnen själva skapat utifrån en given kontext, 

men också att se deras anpassning till de regler som äldre skapat. Med äldre menas, äldre 

kamrater men också vuxna. Genom att låta barnen förflytta sig mellan olika rum och aktiviteter 

och genom att kamratsammansättningen stundvis förändrades, kunde Nobes (1999) se att barn 

har liksom vuxna en förmåga att känna av kontexten, det vill säga vad som gäller i det givna 

sammanhanget.   

Inledningsvis anpassade sig alla grupper kollektivt genom att acceptera de rådande reglerna. 

Därav gav det upphov till att de anpassade sina egna regler efter de rådande förhållandena. När 

barnen återvände till praktiken vid andra tillfällen med nya kamrater införde de ofta de tidigare 
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påfunna reglerna. Enligt Nobes observation upplevdes det som om barnen inte var i behov av att 

ändra det redan gångbara reglerna. Dessa föreslagna, överenskomna eller bevarade inställningar 

till regler påminner enligt Nobes om Piagets yrkande att barn inte gör någon skillnad på 

moraliska regler, det vill säga vad som för den enskilde upplevs som det rätta, eller traditionella 

regler det vill säga de regler enligt Nobes (1999) som eleverna tidigare kommit överens om. En 

förklaring till detta är att barngruppens sammansättning i det traditionella rummet antingen 

skapar anpassning eller motsättning till de regler som tordes råda i det givna sammanhanget. I 

och med anpassning eller motsättning, riskeras barnen att förvirras i respekten för regler kontra 

respekten för den som infört reglerna. Barn kan säga mycket olika saker om en regel beroende 

på om när, hur och av vem regeln var skapad i syfte för (Nobes 1999).    

He argued that children merely conform to the rules of games and 
social institutions as if they were absolute and unalterable facts, like 
morals and the laws of physics. Children are, therefore, unable to co-
ordinate and regulate themselves through agreement and contract with 
others. According to Piaget, children "reify" all social practices and are 
traditionalists who equate what has been with what ought to be, at all 
times and in all places: "Rules are regarded as sacred and untouchable, 
emanating from adults and lasting forever. Every suggested alteration 
strikes the child as a transgression" (Nobes 1999, s 215)   

3.1.7 Sammanfattning av litteraturen   

Då vi arbetade med vår litteraturgenomgång blev vi varse om att det litteratururval vi gjort till 

vår studie skildrar och beskriver samma fenomen, men från olika synsätt. Detta öppnade upp 

och gav oss än mer insikt i den komplexitet läraren dagligen står inför då denne gör sina 

gruppindelningar. Vad vi dock ser som det negativa är att det tycks finnas få undersökningar 

som gjorts utifrån klassrummets ram, särskilt när det gäller gruppindelningar kopplat till elevers 

självuppfattning och emotioner, och detta avspeglade sig i vår möjlighet att finna passande 

litteratur att stödja vår analys på.   
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4 Metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning, för att få en uppfattning om hur lärare 

arbetar med gruppindelningar och hur lärarna tänker kring det. Vi har intervjuat och samtalat 

med elever om deras tankar och känslor kring företeelsen att bli indelade i olika 

gruppformationer. Intervjuundersökningen har ägt rum på skolor som vi hade personlig kontakt 

med. Inför intervjuerna har vi tillsammans reflekterat över hur vi skall formulera frågor inför 

intervjuerna, för att på så sätt få kunskap om de fenomen vi undersöker. De intervjufrågor vi 

formulerat har vi prövat på bekanta och familjmedlemmar, i syfte att få inblick i dess precision 

och omfattning. Typen av frågor har vi valt att variera mellan öppna och slutna frågor för att 

situationen inte ska verka konstlad. Urvalet av elever lämnade vi åt respektive klasslärare. Vad 

valet grundade sig på frågade vi senare om i intervjun.  

4.1 Intervju som metod  

Innan vi började intervjua måste den eller de frågor vi ville analysera och söka svar på vara 

formulerade. Vi skapade ett intervjuunderlag och formulerade de intervjufrågor vi sökte svar på. 

Informanterna blev utvalda för att de passade till undersökningens syfte. Informanterna som 

deltog i intervjustudien blev därmed delaktiga i konstruktionen av vår kunskap. Samspelet 

mellan intervjuare och deltagare är av vikt enligt Thomsson (2007).   

Intervjuer med olika syften kräver olika typer av förberedelser och ställningstaganden. I vårt fall 

har vi valt individnära frågeställningar. Det kan skapa en anledning att göra flera intervjuer för 

att på så sätt lära känna individen. Vi valde i vår studie att arbeta med gruppintervjuer för att på 

så sätt ge deltagarna (i vårt fall elever) möjlighet att stötta varandra. Ett stort antal intervjuer 

menar Thomsson (2007) vidare skapar fler tankar och större möjlighet att reflektera över den 

verklighet man fått beskriven för sig. Man får även fler beskrivningar av olikheter och 

variationer av samma verklighet. Hon säger vidare att ett stort material ger ett större antal 

nyanser och att det kan vara lättare att förstå olika maktspel och motsättningar i materialet. 

Redan under intervjun tolkas det som deltagarna berättar. Av det följer en mängd följdfrågor 

vilka i förväg var omöjliga att förbereda.   
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4.2 Syftet med intervjuer  

Intervjuer kan ha flera olika syften enligt Thomsson (2007). Det kan till exempel handla att göra 

detaljerade beskrivningar av ett fenomen eller en händelse som någon kan berätta om. Men 

också integrera flera olika teoretiska eller metodiska perspektiv. Olika personers syn på samma 

fenomen ger en nyanserad och mer komplext bild av upplevelsen enligt Thomsson (2007). 

Vanligen menar hon att var och en av informanterna annars tenderar att beskriva utifrån sin 

snävare synvinkel av fenomenet. Intervjuer kan handla om att frambringa kvalitativa och 

förståelsegrundande data.  

4.3 Två intervjuare  

I studien genomförde vi alla intervjuerna tillsammans. Enligt Thomsson (2007) menar hon att 

maktsituationen under intervjun blir förändrad då man använder sig av två intervjuare. Främst 

sker denna förändring då deltagaren är ensam. Då man genomför par- eller gruppintervjuer kan 

det vara en fördel att vara två intervjuare.  Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans 

eftersom det är lättare att uppfatta vad deltagarna säger om man är flera. Om intervjuarna känner 

varandra väl kan de hantera den alltid närvarande maktpositionen enligt Thomsson (2007). De 

kan hantera samtalet och lägga sig i samtalet så som det faller sig naturligt, och de kan också 

fylla i varandras luckor menar hon. Detta var något vi noterade under intervjuernas gång att vi 

blev bättre på. En eventuell påpasslighet av den ene intervjuaren kan hindra den andre att fråga 

om sådant som han eller hon inte känner sig stöttad i. I tron att den andra har uppfattat eller 

förstått något den ene inte gjort, kan innebära enligt Thomsson (2007) att de följdfrågor som 

ställs blir ringa, och de svar som deltagarna ger kan så säga falla mellan två stolar . Detta var 

något vi inte upplevde, utan samspelet oss i mellan fungerade väl.      
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5 Genomförande 

5.1  Arbetsgång  

Vi började med litteraturstudien, den avlöstes med planeringen av den kommande 

intervjustudien. Efter att vi gjort själva intervjuerna blev nästa steg att transkribera dem. För att 

lära känna materialet lästes det igenom ett antal gånger.  Därefter tolkade och bearbetade vi allt 

vårt material för att därefter komma tillbaka till litteratur, teorier och dess analysverktyg. En 

kvalitativ studie av detta slag kan aldrig ge en allomfattande bild av en företeelse, vilket aldrig 

varit vår avsikt. Vi har med dessa samtal och intervjuer som förutsättning kunnat närma oss våra 

frågeställningar.  

5 .2 Intervjustudien  

Vårt empiriska material omfattar intervjuer av lärare och elever. Sammanlagt har vi intervjuat 

med tjugosju personer. Av dessa är tjugofyra elever vilka indelats i grupper om fyra. Tre är 

klasslärare i respektive klass för de tjugofyra intervjuade eleverna. Intervjuerna av lärare och 

elever ägde rum på tre olika skolor i tre olika klasser. Varje intervju tog cirka tjugo minuter. 

Under alla intervjuer använde vi diktafon. Dels för att gruppen omfattar flera elever och det kan 

vara svårt att uppfatta och få med vad gemene man säger och uttrycker. Men också att det 

underlättar vid transkriberingsarbetet av både elev - och lärarintervjuer.  Det är det sagda ordet 

som är av störst betydelse i vår undersökning, inte hur det kroppsligt uttrycks. Eftersom vi var 

två undersökare, valde vi att ställa varannan fråga. På så sätt kunde den andre av oss lyssna av 

och eventuellt ställa en passande följdfråga samt att båda skulle vara delaktiga i intervjuerna. 

Att vi valde att göra intervjuerna tillsammans berodde på att vi ville ta del av, utvecklas och 

reflektera över de resultat vi fick. 

5.3  Val av informanter  

För genomförandet av studien valde vi själva vilken skola vi ville genomföra undersökningen 

på, men också i vilken klass. Därmed blev valet av lärare självklart.  Vi lät respektive 

klasslärare välja ut elever till våra elevintervjuer, för att i efterföljande lärarintervjuer kunna 

fråga vad de grundat sina val på. 
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5.4  Elevintervjuerna  

Elevintervjuerna valde vi att genomföra i grupper om fyra elever för att gruppen inte skulle bli 

för stor och för att alla elever skulle få möjligheten att komma till tals. Antalet informanter är 

också valda för att materialet inte skulle bli för stort och omfattande att bearbeta på den korta tid 

vi haft till förfogande för att genomföra denna undersökning. Under intervjuerna var vår 

förhoppning att intervjusituationen skulle kännas bekväm för eleven och att eleven inte skulle 

känna sig utpekad genom att vara enskilt delaktig i studien. Vi kom till den berörda klassen en 

stund före intervjun, för att på så sätt bekanta oss lite med barnen. Till att börja med berättade vi 

för eleverna om innebörden av deras delaktighet och vad den innebar, samt hur vi kommer att 

använda oss av materialet. Vi delgav dem även information om att intervjun var frivillig och att 

vi skulle använda oss av diktafon. Vi bjöd dessutom eleverna på Festis som tack för deras 

medverkan i studien. 

5.5  Lärarintervjuerna  

Lärarintervjuerna genomfördes enskilt med var och en av lärarna på deras respektive skola. En 

av intervjuerna genomfördes direkt efter elevintervjuerna. De andra två genomfördes vid ett 

senare tillfälle. Vid alla intervjutillfällen satt vi i lokaler som var tillgängliga för övrig personal 

på skolan. Därmed fanns det risk för störande moment. Intervjufrågorna till lärarna var 

grundade på de frågor vi ställde till eleverna, och dessa hade i syfte att ge en motsvarande bild 

av det vi frågade eleverna om. Men även att dessa frågor har till syfte att besvara de 

frågeställningar vi har i vår undersökning.  Även under dessa intervjuer använde vi oss av 

diktafon.  

5.5.1 Transkriberingen  

I samband med transkriberingen valde vi att sammanfatta elevernas svar så korrekt som möjligt. 

Om svaren i den berörda gruppen skilde sig åt, valde vi att delge flera svar i resultatdelen. Även 

lärarnas svar valde vi att återge så korrekt som möjligt. Inspelningen hjälpte oss under 

transkriberingen, då vi hade möjlighet att lyssna av det inspelade vid flera tillfällen för att på så 

sätt verkligen lyssna in vad var och en har sagt. Det vi valt att ta med i resultatet är de svar som 

är riktade till de frågor vi ställt till informanterna. Ibland hände det att de berörda informanterna 

svävade ut i sina svar, där av valde vi att utelämna delar som inte innefattade vår 

undersökning.  
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5.5.2 Validitet   

Tillförlitlighetsproblem vi hade med i beräkningen skulle kunna bli att de berörda 

elevgrupperna av en eller annan anledning påverkas av situationen, av varandra och därmed ger 

svar som inte överensstämmer med var och ens tankar kring vårt undersökningsområde. En 

annan aspekt är att undersökningen sker utifrån ett barnperspektiv och vi som analyserar 

materialet med all säkerhet har en annan bild, erfarenheter, vilket skulle kunna påverka 

resultatet av analysen. Om eleverna av något skäl inte svarar på frågorna och vi tvingas att ställa 

följdfrågor som blir ledande, skulle även detta kunna påverka resultatet. Validiteten skulle också 

kunna påverkas av elevernas ringa ålder och därmed dess förmåga att uttrycka känslorna 

verbalt. Då vi valde att intervjua flera klasser på olika skolor fanns inte möjligheten att låta alla 

elever i respektive klass delta i studien. Insamlingsmaterialet hade då blivit för omfattande. Men 

å andra sidan försämras validiteten då inte alla elevers svar ingår i studien. I en klass finns det 

elever med olika förmågor och färdigheter. Lärarna hade vetskap om vårt 

undersökningsområde. Därmed kunde lärarens urval av elever till intervjun kunna påverka 

resultatet om denne gör ett val att ta med elever som kan beskriva och redogöra för situationen 

på ett sätt som antingen ger en förskönad bild eller en negativ bild av vårt 

undersökningsområde.  

5.5.3 Etiska aspekter  

Vi tog del av de fyra huvudkraven enligt forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi tog del 

av punkternas innebörd för att inför varje intervju delge dessa aspekter för de berörda 

informanterna.  Förfrågan om tillåtelse av intervjustudien har skett på respektive skola. Vi skrev 

ett brev till berörda föräldrar för att få samtycke om elevernas deltagande i studien. I brevet 

delgav vi dem även information om användandet av diktafon i samband med intervjun. 

Dessutom använder vi oss inte utav informanternas namn i arbetet, utan de är konfidentiella.   

5.5.4 Den kvalitativa forskningen  

Då vår studie söker karaktären och egenskaperna hos det som studeras, det vill säga vad barn 

upplever och känner angående de gruppindelningar som dagligen sker i skolans verksamhet, 

lämpar sig den kvalitativa forskningsmetoden bäst. Den kvalitativa forskningen har sitt ursprung 
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i den humanistiska vetenskapen (Humanvetenskap, Norstedts ordbok).  Att tolka och förstå 

resultaten av forskningen är innebörden av den kvalitativa ansatsen.    

6 Resultat  

I resultatdelen redovisar vi de svar vi fick vid intervjuer av elever och lärare. Svaren presenteras 

i direkt anslutning till frågorna. Vi har valt att redovisa en intervjufråga i taget och varje svar 

från elever och lärare för sig. Elevintervjun redovisas först med dess frågor och svar. För att 

underlätta för läsaren har vår strävan varit att återge respondenternas svar så korrekt och 

kortfattat som möjligt. Respondenterna i elevintervjuerna är flera och därmed återges ibland 

flera svar i resultatet. Svaren kan därmed uppfattas som motsägande då eleverna har skilda 

uppfattningar. Annars har vi delgett det svar som enskilt givits av någon i gruppen eller de svar 

som gruppen tillsammans samtalat kring och enats om. Efter varje skolgrupps och lärares svar 

har vi gjort en kort sammanfattande reflektion.  

För att göra läsningen tydlig är intervjufrågorna markerade med fet stil. Vi har valt fingerade 

namn till våra respondenter. Eleverna kallas för MV1a, MV1b, EB4a, EB4b, ST4a, ST4b och 

lärarna kallas för MV1Lärare, EB4Lärare och ST4Lärare.  MV1 står för en årskurs ett i en skola 

medan EB4 och ST4 står för två årskurs fyra i två olika skolor. Vid fråga två och fråga tre väljer 

vi att göra en gemensam sammanfattande reflektion, då svaren är likvärdiga för alla grupper. Vi 

valde att ställa en följfråga under fråga 10, då vi hade vetskap om hur urvalet av elever till 

intervjun skett i grupp ST4b. 

6.1 Intervjufrågor till eleverna  

Fråga 1 

Vad tror ni att skolan förväntar sig av er?   

MV1a: Vet inte, vara tysta och snälla.   

MV1b: Vet inte.  

Reflektion: De yngre barnen hade svårt att uttrycka vad skolan förväntar sig av dem. Det kan 
bero på den språkliga förmågan, eller en frågeställning som inte stämmer överens med barnens 
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medvetande om situationen? Men det visar också på att lydighet är en förmåga som i 
skolvärlden värderas högt.   

EB4a: Vi ska lära oss saker. Lyssna på varandra och fröken.   

EB4b: Att vi lyder, inte pratar på lektionerna (vi får prata om uppgifterna) och att vi räcker upp handen. 

Man får inte störa sina kamrater och absolut inte springa utanför skolgården.    

Reflektion: Vi upplever att eleverna har en uppfattning att förväntan ligger mer på uppförandet 
än på lärandet.   

ST4a: Att man ska lära sig saker, uppnå målen, lyssna, vara snälla, bli social.   

ST4b: Uppnå målen i olika klasser. Lära sig plus, minus och svenska. Vi ska lära oss massor med saker 

som att läsa och skriva. Vi ska också vara vänliga mot varandra, vara snälla mot fröken, inte slåss, inte 

vara här för att bråka.   

Reflektion: Här ligger en kombination mellan lärandet och lärandet som en social färdighet.     

Fråga 2 

Vem är det som bestämmer på skolan/klassrummet?   

MV1a: Det är rektorn som bestämmer, men också lärarna. I klassrummet är det fröken som bestämmer.   

MV1b: Det är rektorn som bestämmer. Och det är Ingrid som bestämmer i klassrummet. Det är alla 

fröknarna.    

EB4a: Det är rektorn och skolans förbund. Eller är det Skolstyrelsen? I klassrummet är det lärarna. Alla 

lärarebestämmer och de vuxna.   

EB4b: Det är rektorn över hela skolan och fröknarna i klassrummet. Läraren bestämmer ganska mycket, 

de sätter upp regler i klassrummet. Lärarna bestämmer också vart man får leka.    

ST4a: Det är rektorn och lärarna, de vuxna som bestämmer. Vi elever får ju inte bestämma vad vi ska 

lära oss utan vi gör det vi blir tillsagda att göra.  

ST4b: Det är rektorn och olika lärare som bestämmer. Vi har haft en annan rektor som är på en annan 

skola nu.    

Gemensam reflektion: Oavsett ålder är barnen medvetna om vem som är den högsta chefen på 
skolan, men också vem som har mandat att bestämma i klassrummet om vad som skall göras 
och vilka regler som gäller. Dock uttrycker barnen ingen känsla för deras egen delaktighet och 
medbestämmande i skolans vardag. 
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Fråga 3 

Brukar ni bli indelade i grupper då ni arbetar i klassen, i så fall när?   

MV1a: Ja, inte vid några speciella tillfällen, bara när vi äter frukt och har sagostund. Klassen är indelad i 

två grupper som heter flodhästarna och vargarna. Dessa grupper har fröken bestämt. Sitter ni i grupper i 

klassrummet? Nej, vi sitter inte i grupper, vi sitter två och två.    

MV1b: Ja, vi brukar jobba i grupper om två. Dessa grupper bestämmer fröken. Sen har vi två grupper 

som heter vargarna och flodhästarna.    

EB4a: Ibland, när vi gör forntidsarbetet och engelska blir vi indelade i grupper. Då jobbar vi två och två 

och läser tillsammans. Vi tror att vi är indelade i två grupper som kallas gulan och vitan men vi heter inte 

längre gulan och vitan. Vi har också bestämda städgrupper som får stanna inne och städa.   

EB4b: Slöjden, då är vi två grupper. Den andra gruppen stannar i klassrummet och jobbar med 

flexmatte. Då vi arbetar med Forntidsboken och engelska, då är vi två och två eller flera.  

På gymnastiken blir vi också indelade i grupper.  samma grupper   

ST4a NO, SO, Engelska, då jobbar vi i grupper.  

ST4b: I teman och i kluringar jobbar vi i grupp.   

Gemensam reflektion: Barnen upplever att de blir indelade i olika gruppformationer i olika 
arbetssituationer och efter skolämne. Dock nämner inte barnen något om placeringen i 
klassrummet som en indelning av individerna, utan verkar se den gruppindelningen som en 
naturlig del i skolan vardag.      

Fråga 4  

Hur känns det att bli indelad i grupper?   

MV1a: Nej, det ska bara vara så. Sitter ni inte i grupper i klassrummet? Nej, vi sitter inte i grupper vi 

sitter två och två.    

MV1b: Det känns bra.    

Reflektion: De första två grupperna är en årskurs ett, vilka har återgett onyanserade svar. Vilket 
vi tror kan bero på deras ringa ålder och språkliga kompetens.   

EB4a Det känns bra, det är inte så fullt i klassrummet då de andra går på slöjd.   
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EB4b: Det känns inte så bra, men ibland känns det bra. Man vill vara med en kompis. Man vill prata 

med någon man är trygg med, det är lättare då. Det är tråkigt att inte få vara med den man vill. Man vill 

vara med den man brukar leka med.   

Reflektion: En grupp betonar vikten av tryggheten av att arbeta med sin kompis. Det känns inte 
som att barnen ser skillnad mellan skolarbete och rast.   

ST4a: Det bra när vi blir indelade i grupper, för läraren väljer grupper efter hur duktiga vi är, då kan man 

ha nytta av varandra.    

ST4b: Det känns bra att bli indelad i grupper men det känns inte bra om man hamnar med någon som 

bestämmer mycket. Om jag som tjej jobbar tillsammans med en kille för att hjälpa honom känns det bra 

att få kunna hjälpa någon. Det känns bra att höra från läraren att hon faktiskt tycker att jag klarar det.   

Reflektion: Här ligger tryggheten i att arbeta med en klasskamrat som man har ett verbalt 
kunskapsutbyte med. Man känner dessutom inte negativitet i att hjälpa en kamrat, utan man 
upplever det som ett förtroende från läraren. Fokus ligger mer på lärandet.   

Fråga 5 

Finns det tillfällen då ni får vara med och välja vilka kamrater ni till exempel vill arbeta 
med?  Hur känns det då?   

MV1a: På gymnastiken och i matsalen kan vi få välja. Det är roligt att själv få bestämma, speciellt på 

gymnastiken. Vi fick välja en gång i klassrummet, det kändes bra.  

Nej, vi får inte vara med och välja. Vi är alltid i samma grupper. Det känns tråkigt att inte få vara med och 

välja. Skulle jag få vara med och välja skulle jag oftare vilja vara med min kompis.    

MV1b: En gång ville jag inte sitta bredvid en tjej för hon pratade hela tiden och då fick jag byta plats. 

Nej vi brukar inte få vara med och välja. Ja, men ibland får man vara med någon som inte jobbar, och det 

är jobbigt när man själv vill jobba.   

Reflektion: Eleverna visar att det är under de mat- och gymnastikpass eller då störande faktorer 
påverkar det dagliga skolarbetet som de får vara med och påverka vem de vill arbeta med. 
Svaren är genomgående täcken på att grupperna inte upplever att de får vara med och påverka 
den indelning som sker i verksamheten.  Eleverna uttrycker att det är roligt att få vara med och 
bestämma, och tråkigt att det sker så sällan.    

EB4a: På engelskan brukar vi få välja, då jobbar vi två och två. Det känns roligt. Den stora gruppen jag 

är med i är också mina kompisar med i. Det känns bra, och bra betyder tryggt och roligt. Om man 

fortsätter att prata om uppgiften blir det bra. Man blir inte så bekymrad. För mig spelar det ingen roll vem 

jag är med, jag vill helst vara med någon som jag vill vara med.   
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EB4b: Aldrig, inte så ofta i alla fall. Typ 10 % av 100 % får vi vara med och välja. Multimatten brukar 

vi få vara med och välja.  Vi är tre killar som brukar få jobba tillsammans för att vi jobbar bra 

tillsammans, vi har kommit så långt. Det känns bra då man kan hjälpa varandra.    

Reflektion: Barnen får välja kamrater beroende på arbetsmoment, dock upplever de inte att det 
sker särskilt ofta.  Eleverna påtalar hur viktigt det är för dem att vara med sina kamrater, eller 
med de som samarbetar eller ingiver trygghet.    

ST4a: Inte så ofta för då kan det bli en grupp killar och en grupp tjejer. Väljer man att arbeta kille och 

tjej så går det bra att få vara med att välja. Om man väljer någon man arbetar bra med så går det också 

bra. Det känns okej att välja grupper . Man ska ju välja någon man jobbar bra med. Läraren bestämmer 

ibland vilka killar och tjejer som ska arbeta, för annars kan det bli lite larvigt. Det händer ofta att man kan 

välja fel och då sitter man bara och fjantar sig.   

ST4b: Vi får välja ibland, matte och temakompis. Men oftast brukar vi inte få välja. Man kan säga att det 

är taskigt mot de andra. Det finns de som skulle kunna bli utanför.    

Reflektion: Grupperna svarar att de får välja ibland, men främst när de ska arbeta kille och tjej. 
Eleverna visar att de får vara med och påverka indelningen men att det dock skall ske under 
kontrollerande former. Känslomässigt uttrycker svaren en vidare empati för gruppen än för den 
enskilda elevens känslobehov.      

Fråga 6 

Finns det särskilda tillfällen då ni inte får välja vem ni vill arbeta/vara med?   

MV1a: Jag får aldrig sitta bredvid min kompis för att vi pratar och bråkar.   

MV1b: Ja, i klassrummet.   

Reflektion: Eleverna får inte vara med att välja kamrat under klassrumsarbete.   

EB4a: Till exempel, ibland vill några gå ut på rast och de får de inte för de ska jobba. Om de har varit 

stökiga på lektionen så får dem gå ut sist. Vi har också bestämda platser i klassrummet som läraren 

bestämt.   

EB4b: Nej, men om man vill byta arbetskompis i klassrummet så får man det ibland. Men inte på 

engelskan för då jobbar man med den man sitter bredvid.   

Reflektion: Läraren har mandat över klassrumssituationen även här. Eleverna uttrycker sin 
medvetenhet över de olika situationer som läraren styr över.    
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ST4a: Vid prov får man inte sitta bredvid varandra. Provet ska man göra själv. 

ST4b: När det handlar om större grupper får vi inte välja men när vi ska arbeta två och två kan vi få det.    

Reflektion: Grupperna fokuserar även här på lärandet men uttrycker inte vikten av att arbeta 
med en kompis utan mer vikten av att ha ett gott samarbete. Elevernas svar visar att läraren 
fortfarande är den som styr valet av när och vem eleven får välja att arbeta med.     

Fråga 7 

Hur tror ni att det kan komma sig att det funkar/funkar inte att välja i vissa situationer?    

MV1a: När man är med sin kompis pratar man mycket (om annat) då funkar det inte att välja.    

MV1b: Ibland funkar det inte, ifall den man sitter bredvid bara pratar och inte lyssnar när en vuxen säger 

till. Då blir man störd. Då får jag byta plats.   

Reflektion: Är det pratigt får eleven påverka sin arbetssituation.   

EB4a: När någon har pratat för mycket, då får man flytta.   

EB4b: Det inte alltid man får välja kompis själv. Det blir ofta lite snackigt när man är med sina 

kompisar. Men det kan också spela roll vilket arbetsområde vi jobbar med om vi får välja.    

Reflektion: Arbetsområdet och kemin mellan eleverna påverkar elevernas valmöjlighet.   

ST4a: Jobbar man bra tillsammans får man välja ibland.  

ST4b: Det funkar bättre när man är två och två att få välja, men inte när det ska vara stora grupper. 

Varför vet vi inte? Jag försöker att välja olika kompisar som jag vet arbetar och gör det vi ska.   

Reflektion: Samarbetar eleverna väl, ökar möjligheterna att göra val i mindre gruppformationer.     

Fråga 8 

Har ni någon aning om varför läraren grupperar er som han/hon gör?   

MV1a: Nej, det vet vi inte, men det är tråkigt när hennes barn är där för hon får svara hela tiden.   

MV1b: Nej, vi har ingen aning.    
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Reflektion: Eleverna har ingen vetskap om lärarens gruppering.   

EB4a: Om några pratar så får de inte sitta bredvid varandra. Man kan också få särskilda platser om man 

samarbetar bra med någon speciell, om man är tyst och så. Man får inte alltid sitta bredvid en kompis men 

det kan kännas bra ändå. Men inte om de stör. Det är också diskussion om vem som ska få sitta i ateljén, 

det bestämmer läraren. Det är de som är mest tysta och som jobbar bra som får sitta i ateljén. Det är bra 

att några får sitta där, då blir inte så många i klassrummet. Men det finns också de som behöver arbetsro.    

EB4b: För att vi inte ska prata så mycket och att ska bli bättre vänner och lära känna varandra. Att vi ska 

jobba bättre. Det kan också handla om vilken uppgift vi jobbar med. Det handlar om att vi ska jobba bra.    

Reflektion: Svaren visar att eleverna anser att läraren väljer grupper efter samarbetsvilja, behov, 
socialt och efter arbetsområde.   

ST4a: Vet inte varför hon gör som hon gör. Sitter man en och en har man ingen kompis som kan hjälpa 

en. Det bra att läraren gjort grupperna, då är den klar när man ska jobba. För att vi ska bli mer social med 

våra klasskamrater, och att inte någon klasskamrat ska vara ensam. Är det något klurigt problem, kan man 

få hjälp av varandra. Det är ganska bra att läraren väljer vem man ska sitta bredvid.    

ST4b: Tjejer och killar som har bra samarbete får sitta bredvid varandra. Vi ska inte jobba med samma 

person varje gång, därför delar läraren på oss för att vi ska arbeta med andra kompisar. Då kan man lära 

känna alla. Man kanske inte blir bästisar med alla men man kanske blir kompisar. Läraren placerar oss för 

att det inte ska bli bråk om vem som ska sitta med vem.    

Reflektion: Eleverna svarar även här att läraren väljer grupper efter samarbetsvilja, behov, 
socialt och efter arbetsområde.   

Fråga 9 

Varför tror ni att just ni blev utvalda av er lärare till intervjun?   

MV1a: Jag vet inte? Jag bad att få vara med.   

MV1b: Vet inte!   

Reflektion: Eleverna visar på ovetskap om varför de blivit utvalda till intervjun.   

EB4a: För att vi är bra på att svara.   

EB4b: Vi var lugna, och jag tjatade så mycket. Endast tre var lugna och det behövdes en till.   

Reflektion: Eleverna tror att urvalet är grundat på olika förmågor. 
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ST4a: Vi blev lottade till att delta. Vi brukar ofta bli det. Annars är det orättvist. Annars kan läraren säga 

du eller du är duktig. Vi är inte specifika på något sätt utan det var slumpen som avgjorde.   

ST4b: Lottning är bra, för att det är rättvist.    

Reflektion: Lottning avgjorde valet och inte elevernas förmågor.   

Följdfråga; Om läraren hade gjort ett urval på vilka grunder tror ni att hon skulle ha 

gjort det?    

ST4b: Då hade hon nog valt de som är allvarliga och det är orättvist för dem som inte blir valda. Eller så 

väljer hon de som kan prata och svara på frågorna. Tur att hon inte valde, då hon kanske valt någon hon 

tycker mer om.    

Reflektion: Eleverna upplever att lottning är rättvist. Men eleven upplever orättvisa om läraren 
skulle ha gjort urvalet efter en förmåga eleven själv inte besitter.     

6.2 Intervjufrågor till lärare  

Fråga 1 

Arbetar du ofta med helklass eller använder du dig utav olika gruppformationer?  
Berätta/ge exempel.   

MV1Lärare: Jag arbetar oftast i helklass, vanligen mornar och eftermiddagar. Innan lunch arbetar vi 

halvklass. Vi har två fasta grupper, dessa grupper är homogena. Det är blandat, både svaga och starka, 

flickor och pojkar. Sedan har vi Lilla mattegruppen med elever som behöver extra stöd med konkret 

material, vi har också läsgrupper.    

Reflektion: Hon arbetar oftast i helklass med har även två bestämda och mixade 
halvklassgrupper. Men också smågrupper vilka baseras på olika grunder.   

EB4Lärare: Jag arbetar i helklass för det mesta men en gång i veckan arbetar vi i halvklass. Vi jobbar 

inte mycket i grupper, men mer i par men det är ingen grupp anser jag. Det sker under problemlösning i 

matematik och i arbete med NTA, som står för Naturvetenskap och teknik för alla. I svenska arbetar 

eleverna oftast individuellt.   

Reflektion: Läraren arbetar för det mesta i helklass men vi några enstaka tillfällen sker arbetet 
parvis och då i utforskande syfte.   
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ST4Lärare: Vi arbetar nästa alltid i helklass eftersom vi inte har samverkanspersonal. Däremot måste 

jag nivåanpassa undervisningen därför att jag har sådan spridning i kunskapsnivån. Jag får då möjlighet 

att hjälpa var grupp för sig. Men utgångspunkten är alltid helklass.   

Reflektion: Här utgår gruppformationerna utifrån elevens kunskapsnivå.     

Fråga 2 

Vad upplever du som fördelar respektive svårigheter med gruppindelningar? Ge exempel.   

MV1Lärare: En fördel är att mindre grupper underlättar för att kunna göra ett bättre jobb och att man 

kan hinna med alla elever. Naturligtvis skulle man vilja ha ännu mindre grupper en halvklass.     

Reflektion: Läraren har en önskan att oftare få möjlighet att arbeta i smågrupper med färre 
elever.   

EB4Lärare: Det beror på vad man vill uppnå med arbetet i gruppen. Arbetar man med relationer och 

värderingar grupperar man på ett vist sätt. Till exempel en matteuppgift där några är svaga och några är 

väldigt drivande grupperar man på ett annat sätt. Jag har ingen standard indelning som tjej och kille, utan 

eleverna skall vara så likvärdiga som möjligt, det gynnar alla. Den svaga kan bli överkörd av den starka.   

Reflektion: Läraren grupperar beroende på uppgiften syfte.  

ST4Lärare: Att skapa en undervisning som passar alla elever. Man har ju inte 24 elever som befinner 

sig på samma nivå utan det gäller att motivera och utmana alla.    

Reflektion: Svårigheten är att anpassa undervisningen och gruppen efter elevens behov.     

Fråga 3 

På vilken basis gör du dina gruppindelningar?   

MV1Lärare: Jag vill få så jämna grupper som möjligt. De som har svårt att koncentrera sig kan inte vara 

i samma grupp. Lilla mattegrupper har jag som sagt elever som behöver extra stöd. Läsgrupperna baserar 

jag främst på deras Lusnivå. Men ibland väljer jag bara ut några elever jag vill och måste lyssna på. Vid 

placering i klassrummet sätter jag de mer självgående eleverna längst bak och de svagare längre fram.   

Reflektion: Utifrån lärandet är grupperna nivåbaserade. Eleverna är placerade i klassrummet för 
att underlätta för läraren.   

EB4Lärare: Det beror på uppgiften. Oftast försöker man kombinera ihop att det finns någon i varje 

grupp som har ledar egenskaper som kan lyfta gruppen. Men det är svårt i den åldern eleverna befinner 



  

27

 
sig i. Vi har en syslöjdsgrupp och en träslöjdsgrupp, dessa är baserade på elevernas mattestyrka. Jag ville 

ha en homogen mattegrupp, vilket eleverna inte är medvetna om. Fokus ligger istället på slöjdgrupperna. 

Ingen elev har kommenterat, utan känner de av det så tror jag att de är nöjda med indelningen.   

Reflektion: Här påtalar läraren att eleverna inte är medvetna om vilka grunder grupperna är 
indelade på. Läraren ser det som positivt.    

ST4Lärare: Vi byter platser i klasrummet ett par gånger per termin. Eleverna får aldrig välja utan man 

ska prova på att sitta med olika klasskamrater. I arbetet baserar jag mina gruppindelningar i allt från kill- 

och tjej grupper, nivåanpassade och till elever som är starka respektive svaga kunskapsmässigt.   

Reflektion: Indelningen grundar sig på social- och kunskapsbasis.     

Fråga 4 

Kan eleven vara med och påverka indelningen av grupper?  På vilket sätt?   

MV1Lärare: När man är ute och går får man välja. Man har också fått varit med och valt sittplatser i 

klassrummet vid enstaka tillfällen. Det funkar oftast när de får välja själva, men det är inte så bra om 

någon aldrig blir vald. På ett klassråd bestämde eleverna att bestämda platser i matsalen skulle slopas.    

Reflektion: Eleverna får inte välja då risk finns att någon inte blir vald. Men utanför 
klassrumskontexten har eleven större möjlighet att påverka.   

EB4Lärare: Eleven få sällan vara med och påverka i en gruppindelning. Det kan vara då det inte är 

viktig. Slumpmässiga indelningar är bra om det inte är viktigt att ha en stark ledare i varje grupp. Jag 

tycker inte att eleven ska vara delaktig då det öppnar upp för mobbing och utanförskap. Det är jag 

bestämd på.    

Reflektion: Elevens påverkan är ringa när det gäller gruppindelning. Möjligheten att påverka 
sker främst i situationer vilken läraren anser är oviktig. Läraren prioriterar sitt eget mandat att 
välja för att på så sätt förhindra möjligheten till mobbing och utanförskap.   

ST4Lärare: De får aldrig vara med och välja vem de skall jobba med. Jag anser att jag har större 

kunskap om mål och syfte med det vi gör. Skulle eleverna få välja själva skulle samma barn inte bli valda.    

Reflektion: Läraren har större kunskap om mål och syfte samt att hon vill förhindra utanförskap.     

Fråga 5. 

Tror du att indelningen påverkar eleven emotionellt/känslomässigt? Har du något 
exempel. 
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MV1Lärare: Genom att medvetandegöra för eleverna hur viktigt det är att ta del av varandra kan man 

skapa kloka grupper som gör medvetna val. Visst tror jag att eleverna känner av om man blir vald först 

eller sist eller om man får sitta bredvid någon man helst inte vill. Jag tror inte att de alltid säger eller visar 

det. Egentligen är det rätt hemskt då man ibland placerar eleverna pojke flicka och gör flickorna till små 

fröknar. Jag tycker att det är viktigt att alltid fråga på utvecklingssamtalet om eleven trivs med kamraten 

den sitter bredvid.   

Reflektion: Läraren tror att eleverna påverkas men att de inte alltid uttrycker detta. Läraren 
finner vikt i att fråga eleverna om deras känsla inför olika situationer som uppstår i skolan.    

EB4Lärare: Jag vet att det finns elever som påverkas, men på vilka grunder är det? Jag försöker vara 

rättvis men det är ofta elevens upplevelse av situationen som ger uttryck. Till exempel det spelar ingen 

roll om jag låter varannan tjej och kille svara, så tycker killarna ändå att tjejerna alltid får svara. Eller om 

det gäller att få sitta i ateljén upplevs en orättvisa om vem som satt där sist eller suttit där mest. De som är 

tysta säger inget för det är de som vill att jag ska välja.   

Reflektion: Läraren upplever en viss frustration över sin vilja att vara rättvis gentemot elevernas 
upplevelse av situationen.    

ST4Lärare: Jag tror att eleverna hade påverkats emotionellt om de hade fått valt själva. Det är alltid 

samma barn som blir kvar. Det ligger någon form av status att man vill jobba med dem som är speciella. 

Eleverna visar aldrig att de är missnöjda då jag utser grupperna. Vi har pratat mycket i klassen om att 

eleverna aldrig får uttrycka sitt missnöje på något sätt, men självklart får de ta det med mig enskilt. Vi är 

inte här för att vara med bästa kompisen det får man vara på rasten utan vi är här för att lära oss. Eleverna 

tycker att det är kul att byta platser, och är förväntansfulla över vem de skall få sitta bredvid nästa gång.   

Reflektion: Även här tycker läraren främst att det är viktigt att se till att ingen känner sig 
utanför. Läraren upplever att eleverna är nöjda med de val hon gör vid indelningarna. Läraren 
tycker att det är viktigt att eleverna skiljer på rast och lektionstid.   

Fråga 6. Varför valde du just ut de elever som du gjorde till vår intervju?   

MV1Lärare: Mina val var rätt spontana. Barnen stod uppställda på led då de var på väg ut på promenad. 

Jag valde ut dem parvis då de stod uppställda med sina kompisar   

Reflektion: Urvalet av elever grundades på den rådande situationen.    

EB4Lärare: Det var konflikt i klassen. Det blev en spontan indelning och jag valde elever som inte gör 

mycket väsen av sig. Det är åtråvärt att vara med på en sådan här grej, jag valde därför bort alla kungar 

och drottningar. Hade jag velat påverka intervjun för att nyansera svaren och ge en viss bild hade jag 

kunnat göra urval efter det.   
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Reflektion: Läraren gör ett urval där hon väljer bort de elever som varit i konflikt. Hon kunde 
också ha gjort ett urval för att påverka intervjusvaren.   

ST4Lärare: Jag brukar använda mig av lottning så jag valde det då alla ville vara med under intervjun.   

Reflektion: Lärarens urval är inte grundat på elevers förmågor utan genom lottning.    

7 Analys 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur och om eleverna emotionellt påverkas av 

den indelning som sker inom klassrummets ram. Ett annat syfte har varit att ta reda på detta ur 

ett maktperspektiv. Genom att barn intervjuades gällande de frågor som vi önskade svar på, fick 

vi därmed fram ett perspektiv som är barnets. Med det menar vi att barnen själva har bidragit 

med sina tankar och åsikter. Kombinationen av lärare och elevers svar i vår intervjustudie har 

givit oss en inblick i maktförhållandena i klassrummet och hur och på vilka premisser dessa 

kommer till uttryck. I vår analys har vi valt att utgå från våra frågeställningar för att på så sätt 

bli varse om vi fått dessa besvarade med stöd av litteraturen. 

7.1 Analys av resultat kopplat till vald 
litteratur  

7.1.1  På vilka grunder gör läraren sina val då denne gör 
gruppindelningar?  

Klassrummet är enligt Persson (1991) en påfallande sluten miljö, vilket skapar en frihetsgrad 

hos läraren att välja metoder och arbetssätt inom klassrummets ram. Vad vårt resultat visar är att 

de berörda lärarna grundar sina urval av elever till olika gruppformationer utifrån flera aspekter. 

Det handlar om gruppdynamik, syftet med arbetsområdet, starka och svaga elevers placering i 

klassrum och i arbetsgrupp. Olika förmågor mixas också efter ändamål samt pojk  och 

flickgrupper formas. Denna indelning innefattar även mål/strävansmål vilka eleverna enligt Lpo 

94 skall ha med sig vid skolslutet, och det skulle kunna motivera lärarens urval av elever till 

olika gruppformationer. Främst belyser läraren sin oro och vetskap över att vissa elever med all 

sannolikhet inte skulle bli valda om eleverna fritt skulle få vara med och välja vilka de vill 
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arbeta med. I enighet med den litteratur vi valt till undersökningen skulle lärarens motivering till 

detta enligt Colnerud och Granström (2007) handla om att ta hänsyn till elevens välbefinnande 

och dessutom värna om samhällets varaktighet, det vill säga de värden samhället vilar på enligt 

Lpo 94. Men å andra sidan visar resultatet att flertalet av eleverna har en önskan att få vara med 

och påverka vem eller vilka de ska arbeta med. Det gör att läraren enligt Orlenius och Bigsten 

(2006) strider mot autonomiprincipen, det vill säga mot elevens rätt att själv bestämma. Enligt 

vår analys visar detta på en del av den komplexitet läraren dagligen står inför.    

Iscensättningen inom klassrummets ram med dess begränsade ytor menar Forsberg (2000) att 

makten kommer till uttryck genom den planering läraren gör utifrån det sociala samspelet med 

eleverna. Lärarna uttrycker enligt resultatet att deras planering av grupper huvudsakligen 

grundar sig på den sociala interaktionen mellan eleverna för att på så sätt uppnå ett 

lärandeklimat som gynnar eleverna. Lärarens ansvar bör enligt Foucault i Forsberg (2000) bli en 

resurs över det som sker inom klassrummets ram i maktrelationen till eleverna. Det ligger enligt 

Forsberg (2000) nära till hands att makt och ansvar bör sammanfalla. Lärarnas syfte med 

gruppindelningarna kan vara exempel på detta.   

Med utgångspunkt från barns perspektiv huruvida läraren gör sina gruppindelningar, handlar det 

främst om att dessa görs efter elevers samarbetsvilja, deras behov, arbetsområde och även 

utifrån det sociala samspelet. Den centrala aspekten enligt Nordin-Hultman (2005) är att 

iscensättningen av förskole- eller skolrummet ger barnet en möjlighet att ge en rättvisande bild 

av sig själv. Enligt vår analys kan det vara av vikt att läraren gör en rättvisande och väl grundad 

bedömning av elevers olika förmågor inför de gruppindelningar som sker inom klassrummets 

ram. Det skulle också kunna tänkas att en elev som inte känner delaktighet i valet av 

arbetskamrat, visar en socialt sämre sida och en oförmåga att vilja samarbeta vilket i sin tur 

påverkar kamraterna och det rådande klassrumsklimatet. Nordin-Hultman (2005) menar vidare 

att samspelet mellan individ och omgivning påverkar varandra ömsesidigt.   

7.1.2 I vilken utsträckning kan eleven vara med att påverka 
gruppindelningar?   

Lärare och elever är enligt resultatet eniga om att elevens potential att påverka indelningen av 

grupper är ringa. Ledaren bestämmer enligt Nilsson (1993). Det är i miljön utanför 

klassrummet, i matsal och på gymnastiken som eleverna har möjlighet att vara med och påverka 

och känna delaktighet i indelningen av grupper. Läraren har bland annat kunskapen och 

befogenheten att göra de olika indelningarna inom klassrummets ram. De berörda lärarna delar 
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in grupperna efter olika förmågor och efter syfte. Enligt Foucault i Forsberg (2000) utsätts 

eleverna för handlingar som övervakning och dokumentation. Lärarna anser att de har 

kunskapen att dela in eleverna efter förmågor och förutsättningar. Klassrummet är främst en 

isolerad miljö där läraren enligt Persson (1991) har möjlighet att styra över det som sker inom 

lykta dörrar. Nordin-Hultman (2005) menar att makt är av godo och främjar välfärd, hälsa och 

utbildning med trygghet som mål. I resultatet motiverar lärarna varför de genomför något och på 

vilka grunder det görs. De menar att deras val inom det som sker i klassrummet grundar sig på 

viljan och önskan att göra det som är bäst för eleven. Därmed visar det enligt Foucault (2002) 

att makt är kunskap.    

Ser man skolan som en kontext med givna och traditionella regler, vilket det enligt resultatet 

skulle kunna vara då eleverna inte opponerar sig kring det område vi undersöker, visar det sig 

enligt Nobes (1999) att eleverna i detta fall anpassar sig till de rådande reglerna som läraren har 

befogenhet att skapa och vilka gäller inom klassrummets ramar. Därmed råder heller ingen 

förvirring hos eleverna till regeln, eller gentemot den som skapat den (Nobes 1999). I 

anknytning till frågan som berör vem eller vilka som bestämmer på skolan berättar eleverna att 

de inte får bestämma vad de ska lära sig, utan de gör vad de blir tillsagda att göra. Inom den 

isolerade klassrumsmiljön har läraren enligt Persson (1991) mandat att styra över det som sker 

och skall ske. Nobes (1999) undersökning ledde till Piaget och hans syn på barnet som 

oförmöget. Nobes undersökning visade sig att elever inte lyckades att upptäcka att regler är 

mänskligt skapade och förändringsbara oavsett kontext. Eleverna i vår undersökning uttryckte 

vem eller vilka som bestämmer och inför reglerna på skolan och i klassrummet, men å andra 

sidan vet vi heller inte om eleverna tror att reglerna är knutna till den rådande skol- och 

klassrumskontexten.   

7.1.3 Finns det situationer där elevens önskemål om gruppval blir 
bejakat av läraren?  

Då en arbetssituation är ohållbar och anses ogynnsam för eleven, har denne möjlighet att få sin 

önskan att byta arbetskamrat bejakat av läraren. Beroende på arbetsmoment och 

gruppformationer såsom pojk- och flickgrupper upplever eleverna att de får sina önskemål 

bekräftade. Då lärarna anser sig ha kunskap och befogenhet för sina motiveringar att tillåta byte 

av arbetskamrat, visar detta ändå att makten ligger hos läraren att besluta eftersom dennes 

strävan är att uppnå ett gynnsamt lärandeklimat (Foucault i Forsberg 2000). Läraren ska enligt 

Colnerud och Granström (2007) även tillgodose elevens intressen och även värna om dennes 

välbefinnande. Ingen av eleverna uttrycker någon protest gentemot de indelningar läraren gör, 
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utan finner sig i dessa då det är läraren enligt eleverna som bestämmer. En del elever anser att 

läraren har befogenhet att göra indelningen. Forsberg (2000) menar att makt och ansvar är 

begrepp som bör sammanfalla. Läraren har ansvaret och skyldigheten att följa de styrdokument 

(Lpo 94) som gäller, och i och med det se till att eleverna får med sig de kunskaper de skall. När 

eleverna personligen känner lust att arbeta vill de inte arbeta med någon som stör, det kan även 

vara en kamrat de avstår ifrån. Eleverna kan därmed vara väl medvetna om rådande regler och 

uttrycker denna medvetenhet genom att begära av läraren att till exempel få byta arbetskamrat. 

Enligt Piaget i Nobes (1999) anses regler som en uppoffring och orubbara men också skapta av 

vuxna och gällande för alltid och varje förslagen förändring ger barnet en hint av överträdelse.   

7.1.4 Vilken emotionell påverkan kan en gruppindelning ha på 
eleven?   

Eleverna finner det roligt de få gånger de får vara med och påverka vem de vill arbeta med, men 

tycker att det är tråkigt att det sker så sällan. Eleverna är å andra sidan medvetna om att de 

skulle ägna mer tid att prata om annat än att rikta fokus på skoluppgiften. Forsberg (2000) 

framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma om eleven gynnas eller missgynnas av sin 

påverkan av delaktighet. Eleven belyser att det har betydelse vem man arbetar med, om det är så 

att eleven själv vill arbeta. Eleven känner delaktighet vilket är en förutsättning för lärande (SOU 

1996). Eleverna uttrycker vidare vikten av samspel och lyhördhet för individerna i gruppen.    

Då eleverna upplever en gemenskap inför ett arbetsområde, exempelvis i Flexmatten tycker 

eleverna att det är roligt och de upplever en trygghet i gruppen i att lösa uppgiften tillsammans. 

Eleverna upplever lust då de arbetar med en kamrat eller en god samarbetspartner. Enligt Nobes 

(1999) undersökning skulle detta kunna innebära att eleverna därmed upplever lust inför 

uppgiften då de samarbetar med sina jämlikar, då ingen i gruppen har behov av att ändra redan 

gångbara regler. Läraren skall enligt Lpo 94 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning och för arbetet i skolan. Eleverna upplever dock att den indelning 

läraren har kompetens över är bra och att de är medvetna om dess syfte. Lärarens kunskap om 

gruppdynamik menar Nilsson (1993) ligger till grund för den befogenhet läraren har om de 

indelningar läraren gör av en eller annan orsak. Eleverna ser till sitt enskilda behov men å andra 

sidan finns det elever som också ser detta i relation till gruppens välbefinnande för på så sätt 

gynna gruppdynamiken (Lpo 94).    

Lärarna tror att eleverna påverkas av gruppindelningar, men att de inte alltid uttrycker det. I 

relation till detta visar även resultatet att eleverna inte heller opponerar sig eller argumenterar 
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kring de indelningar som sker inom klassrummets ram. Brodow och Rininsland (2002) menar 

att eleverna är så indoktrinerade i synen på skolan och eleverna därmed inte opponerar sig. 

Resultatet visar ändå att vissa elever förlitar sig på de val läraren grundar indelningarna på.   

Med nivågruppering menar Persson (2001) att man fördelar eleverna i olika grupper där 

undervisningen anpassas till elevernas bedömda kunskaps- och färdighetsmässiga 

förutsättningar. Men å andra sidan kände somliga elever glädjen över att kunna hjälpa en 

klasskamrat som inte besitter samma kunskapsförmåga, vilket stämmer överens med Brodow 

och Rinislands (2002) undersökning som visade att de normala eleverna kunde hjälpa de 

svagare. Då denna insats blev bekräftad av läraren som en god gärning uttryckte eleven hur 

självkänsla stärktes. Vad eleverna också påtalade i frustration är att läraren till och med 

bestämmer över vart på skolgården eleverna får leka. Enligt Foucault i Forsberg (2000) finns 

makten potentiellt överallt.     

8 Diskussion  
I vår diskussion vill vi knyta samman litteratur och resultat, med utgångspunkt från vår 

analysdel med våra egna reflektioner. Då vi upplever en komplexitet i det material vi har, 

resulterar detta till att vi har svårt att dela upp stoffet och belysa detta i vår diskussion genom 

rättfärdiga rubriker. Vi har i stället försökt att dela in det vi vill belysa i diskussionen i olika 

stycken.   

8 .1 Diskussion grundad på insam lat och 
analyserat material  

Barnens förhållande och syn på skolans förväntningar hävdar vi finns från den första dagen de 

träder in i skolans värld. Barnen är inte insatta i dessa förväntningar och dess innebörd till en 

början, men de vet att det existerar något . Genom det sociala samspelet med till exempel 

familj, vänner och bekanta men också från förskolan och i andra sammanhang får barnet en 

varseblivning om vad som kan tänkas förväntas av dem och hur de skall förhålla sig i 

skolkontexten (Nobes 1999). Enligt Foucault (2002) finns makten överallt och den skapas i 

interaktionen mellan individer. Läraren ställs dagligen inför olika ställningstaganden och 

tvingas ständigt göra olika val. Då vi i vår studie riktade in oss på barns emotioner av 
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gruppindelningar inom klassrummets ram var det omöjligt att förglömma lärarens roll och 

dennes skyldigheter (Lpo 94). Medvetet eller omedvetet skulle detta kunna innebära att den 

makt Nordin-Hultman (2005) beskriver som knuten till regler och rutiner, även skulle kunna 

kopplas till lärarens skyldigheter att följa läroplanen.  

Studien vi genomfört visar enligt vår tolkning att eleverna inte nämnvärt påverkas emotionellt 

av den gruppindelning som förekommer inom klassrummets ram. Vad som däremot verkade 

vara av vikt är att eleverna får möjlighet att arbeta med en kompis eller en bra samarbetspartner. 

Men å andra sidan; Har vi i genomförandet av denna undersökning mandat att bedöma vad eller 

hur en emotionell känsla uttrycks av en elev, och värdet av den? Vi som vuxna och blivande 

lärare betonar mer vikten av samspel och lärande utifrån de dokument vi har skyldighet att följa 

Lpo 94, än nöjet att få vara med den kamrat som förhöjer stunden för tillfället. Även om 

eleverna är medvetna om vem som har mandat och befogenhet att organisera de 

gruppindelningar som sker, anser vi med grund utifrån vårt resultat att de få tillfällen eleverna 

får vara med och påverka vem eller vilka de får arbeta med räcker för att de inte ska uppleva ett 

övergripande missnöje över gruppindelningar. Men det finns dock tillfällen då elevers 

emotioner upplevs som negativa utifrån vår studie. Då gäller det för läraren att värdera och 

reflektera över vilket ställningstagande som är relevant, vilket Colnerud och Granström (2007) 

ligger till grund för att tillgodose elevens intressen och värna om dennes välbefinnande.   

Eftersom vårt undersökningsområde innebar att ta del av barns perspektiv genom intervjuer av 

barn i olika åldrar och från olika skolklasser, medförde detta att det som sker i klassrummet 

också kunde komma oss tillhanda. Lärarna visste inför intervjun vad vårt undersökningsområde 

innefattade. Därmed fanns möjlighet för läraren att göra ett urval av elever som kunde 

återspegla de resultat läraren önskade. Vad som också återspeglas i resultatet är de skillnader 

som visar sig mellan de yngre och de äldre eleverna. De yngre eleverna gav kortare och 

avskalade svar vilket kan bero på att deras språkliga förmåga är svagare (Piaget i Bergsten 

1992), (Thomsson 2007). Men å andra sidan hävdar vi att barn kan uttrycka sitt missnöje på 

annat sätt än genom det verbala språket vi vanligtvis kommunicerar med (Nordin-Hultman 

2005). Vår intervjustudie gav inte de yngre eleverna möjlighet att uttrycka sina emotioner på 

något annat sätt än det vi tillhandahöll genom intervjun.    

I vår redovisning finner vi att en lärare framstår som bättre än de övriga. Vi blev varse om att 

det är små nyanser som gör att vi antingen favoriserar en lärare och framställer de andra lärarna 

negativt i våra tankar. Med negativt menar vi inte att de andra lärarna är sämre. Den bättre

 

läraren var tydlig med sina förväntningar på barnen genom att hon ordagrant talade om vad hon 

hade för avsikt med till exempel gruppindelningar. Vi upplevde att denna tydlighet inför 
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eleverna påverkade klimatet och därmed dynamiken dem i mellan. Detta resulterade vidare att 

hos dessa elever var lärandet det som låg i fokus och generellt spelade det inte någon roll vem 

eller vilka de fick arbeta med, bara ingen blev utanför. Vi samtalade om detta, och hade detta i 

åtanken under arbetsprocessen. Hade vi undersökt ett annat område kanske gestaltandet av 

lärarna blivit annorlunda? Vi väljer i alla fall att diskutera och motivera varför vi favoriserade 

en av lärarna. Den bild hon gav av det samspel och förväntningar hon hade på eleverna, gjorde 

att vi fann hennes metoder kopplat till det maktperspektiv vi analyserat ur i denna studie som 

befogade. För det första var det sådan samstämmighet mellan elevernas svar och de svar som 

läraren återgav. Med samstämmighet menar vi de förväntningar läraren har på eleverna, till 

exempel varför eleverna ska arbeta med ett visst område och varför läraren vill att det ska göras 

på ett speciellt sätt. För det andra resulterade det i att eleverna vet varför de går i skolan och vad 

skolan förväntar sig av dem (Persson 1997). Tydligheten inför det man gör är av vikt, utifrån 

vår studie anser vi att tydligheten suddar ut gränsen mellan den auktoritet läraren kan tänkas ha 

gentemot eleverna. Därmed kanske elevens känsla för att opponera sig inte blir lika angeläget 

(Foucault i Forsberg 2000), men å andra sidan är det inget i vårt resultat som klart styrker detta, 

utan det kan lika gärna vara så att eleverna genom sin indoktrinering av skolans förväntningar 

gör att de inte ifrågasätter och argumenterar (Brodow och Rininsland 2002). Lärarna uttrycker 

inte i intervjustudien en medvetenhet över makten, mandatet att organisera gruppformationerna 

som en form av en hierarkisk överordning, utan valen grundar sig på en bedömning av elevernas 

olika förmågor vilket även eleverna i studien till viss del är medvetna om (Foucault 2002).   

8.2 Avslutningsvis  

Vi tror att det alltid kommer att finnas elever som på ett eller annat sätt inte känner sig tillfreds 

med de gruppindelningar som sker inom klassrummets ramar. Vi förmodar att detta aldrig 

kommer att kunna förhindras. Ett sätt att förhålla sig till eleverna i detta fall skulle kunna vara 

att försöka skapa medvetenhet hos eleverna kring de val man som lärare ständigt behöver göra, 

vad de har för syfte, och att dessa har för avsikt att ligga till gagn för elevens lärande. Därmed 

anser vi att lärarens tydlighet inför vad man förväntar sig av eleven är av vikt för att på så sätt 

öppna upp för en dialog mellan lärare och elev. För att kunna påverka och känna delaktighet i en 

situation anser vi att man måste ha vetskap om det berörda området.   
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8.3 Förslag på fortsatt forskning  

Denna undersökning har bortsett från dess syfte givit oss flera nya utgångspunkter att reflektera 

över, men även reflektioner knutna till de fenomen som vi kommer att ställas inför i vårt dagliga 

arbete inom klassrummets ram. Genom undersökningen har vi än mer blivit varse om hur 

komplex vardagen kan te sig för läraren och hur olika faktorer påverkar och styr de val denne 

grundar sin gruppindelning av elever på. Ett övergripande förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka ur barns perspektiv och utifrån det göra avstamp i det område man vill undersöka. 

Med utgångspunkt från vår undersökning skulle man vidare kunna studera vad eleven skulle 

vilja vara med och påverka inom klassrummets ram och hur eleven emotionellt skulle påverkas 

av det.  

8.4 Avslutande ord  

Vill vi tacka de elever och lärare som deltagit i studien. Utan ert deltagande hade vi aldrig 

kunnat genomföra studien. Ni har genom ert deltagande bidragit till ett lärande. Vi hoppas 

vidare att vår studie kan öppna upp för nya tankar och reflektioner vilka kan vara till nytta för de 

fenomen som sker inom klassrummets ram. Men också att barns perspektiv kommer att 

åskådliggöras utifrån flera områden, vilket kanske kan vara av vikt för utvecklandet av 

framtidens skola?        
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10 Bilagor 

Bilaga 1  

Hej alla föräldrar och barn!  

Vi är två lärarstuderande som går på Stockholms Universitet och läser vår näst sista termin på 

Lärarutbildningen. Vi ska nu skriva vårt Examensarbete och hoppas på er hjälp. Vår 

undersökning handlar i stora drag om hur och i vilken grad eleverna kan vara med och påverka 

vid indelningar av olika gruppformationer.  

Vi har planerat att genomföra en intervjustudie och hoppas på ert medgivande att få ta del av era 

barns erfarenheter och tankar angående vårt undersökningsområde. Alla barn kommer inte att 

delta i studien. Vi kommer att välja ut 2 grupper om 4 barn i varje. Under intervjun kommer vi 

dessutom att använda oss av bandspelare för att det underlättar vårt analysarbete. Barn är 

spontana och vi vill ta del av så mycket som möjligt. Alla informanter (de intervjuade) kommer 

naturligtvis att vara anonyma. Vi kommer att ge intervjugrupperna påhittade namn. Efter 

genomförd Tentamen kommer bandinspelningarna att förstöras, men dessförinnan ligger de som 

referenser i vårt analysarbete.  

Om ni inte godkänner att just ert barn deltar, kontakta klassläraren.  

Bästa hälsningar Carolina & Carola   

Om ni har några funderingar är ni välkomna att ringa! 

Carolina Nilsson 070/225 09 96 

Carola Gullberg 070/ 739 69 55 

Vår handledare på Stockholms Universitet:  

Docent Karin Sandqvist 08-126 762 21 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till eleverna  

Fråga 1; Vad tror ni att skolan förväntar sig av er?  

Fråga 2; Vem är det som bestämmer på skolan/klassrummet?  

Fråga 3; Brukar ni bli indelade i grupper då ni arbetar i klassen, i så fall när?  

Fråga 4; Hur känns det att bli indelad i grupper?  

Fråga 5; Finns det tillfällen då ni får vara med och välja vilka kamrater ni till exempel vill 

arbeta med?  Hur känns det då?  

Fråga 6; Finns det särskilda tillfällen då ni inte får välja vem ni vill arbeta/vara med?  

Fråga 7; Hur tror ni att det kan komma sig att det funkar/funkar inte att välja i vissa situationer?   

Fråga 8; Har ni någon aning om varför läraren grupperar er som han/hon gör?  

Fråga 9; Varför tror ni att just ni blev utvalda av er lärare till intervjun?  

Följdfråga; Om läraren hade gjort ett urval på vilka grunder tror ni att hon skulle ha gjort det?      
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Bilaga 3  

Intervjufrågor till lärare  

Fråga 1; Arbetar du ofta med helklass eller använder du dig utav olika gruppformationer?  

Berätta/ge exempel.  

Fråga 2; Vad upplever du som fördelar respektive svårigheter med gruppindelningar? Ge 

exempel.  

Fråga 3; På vilken basis gör du dina gruppindelningar?  

Fråga 4; Kan eleven vara med och påverka indelningen av grupper?  På vilket sätt?  

Fråga 5; Tror du att indelningen påverkar eleven emotionellt/känslomässigt? Har du något 

exempel.  

Fråga 6; Varför valde du just ut de elever som du gjorde till vår intervju?   
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