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Abstract 

The purpose of this dissertation was to , from the point of view of interaction, study 
how the factors group size, group composition, group norm and problem type 
influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades 
four and five of the Swedish nine-year compulsory school. In addition to the 
participants in various pilot studies, the experiment included 1146 pupils. The 
performance was measured both regarding group results and the individual short-
term and long-term retention of knowledge. A fifth factor, group productivity, was 
formed on the basis of these two measurement values. 

Group size 1, 2, 3 and 6 were studied. The group composition was defined on the 
basis of, on one hand, the ability levels high, middle and low and, on the other, on 
the basis of sex. The group norms were included through instructions about co
operation and competition. A third group norm, so-called free norms, was also 
introduced. Two problem types were used. One of them was designed so that the 
other group members would easily be able to judge if a response from one of the 
group members was correct or not (high accessibility). The other problem type was 
defined in terms of low accessibility. The first study included the factors group size 
and group composition (ability), the second study included group composition (sex), 
group norm, problem type and group productivity, and the third study included all 
five factors. The factor group size turned out to be of great importance and 
interacted with each of the other factors. Only high ability pupils could make use of 
group size in interaction with e. g. the factor group composition. Group composition 
was also interesting regarding sex. Co-operation favoured girls and competition 
favoured boys. The results also indicate that girls remember what they learn better 
than boys. Interactions between the factor group norm and the factors group size, 
problem type and group productivity showed that, in no case, did co-operation 
produce poorer results than competition and free norms. Various interactions with 
the factor problem type and other factors showed that larger group sizes are more 
favourable to the solving of problems with a high accessibility than to the solving 
of problems with a low accessibility. However, the individual group members had a 
better recollection of the solutions to problems with a low accessibility than to 
problems with a high accessibility. The factor group productivity was included in 
interactions with each of the other factors and in the three-way and four-way 
interactions. These interactions indicate that the factor group productivity, in terms 
of both group results and individual results, is an important factor in group research 
and in other classroom research. 

By way of conclusion, the results are discussed regarding educational implications 
and continued research. 

Key words: Group problem solving, group size, group composition, group norm, 
problem type, group productivity. 
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INLEDNING 

Min egen utbildning till folkskollärare i början på 60-talet, och tiden 
därefter som verksam mellanstadielärare i grundskolan fram till m itten av 
70-talet, kom att sammanfalla med grundskolans införande. En av lärarnas 
väsentligaste uppgifter under denna tid var att lära eleverna att arbeta och 
fungera tillsammans i grupp. Grupparbete ansågs nämligen vara ett viktigt 
inslag i sk olans vardagsliv o ch stora krav ställdes på lärarna. Mycket lite 
framkom dock i läroplansskrivningen och annorstädes som kunde anses som 
värdefull vägledning för läraren när det gällde grupparbetets uppläggning 
och genomförande. 

För att råda bot mot detta missförhållande lät Skolöverstyrelsen utarbeta 
ett fortbildningsprojekt, det s k SOS-paketet (Självständighet och 
Samverkan, Skolöverstyrelsen 1966-1968). Med hjälp av illustrativa diaband 
visades hur utomordentligt bra grupparbete fungerade beträffande såväl 
bearbetnings- som redovisningsfas. Mycket lite sades dock om hur läraren 
skulle gå tillväga f ör att nå detta fina resultat. Det kom att innebära att 
många lärare kände sig otillräckliga och tvivlande. Egerbladh (1974) 
pekade i sin avhandling på behovet av att träna elever att fungera i g rupp. 
Till detta krävdes speciell skolning i såväl individuella som samarbetsmässi-
ga fä rdigheter. Egerbladh gav också exempel på d etta. 

Trots Skolöverstyrelsens fortbildning vill jag påstå att flertalet lärare 
saknade insikt i såväl inskolning i som ge nomförande av grupparbete. När 
de skulle undervisa i "den nya andan" blev de därför ofta besvikna. 
Eleverna visste inte hur de skulle gripa sig an uppgifterna. Ibland förekom 
någon form av arbetsfördelning, ibland inte. I båda fallen kom eleverna att 
nästan uteslutande arbeta individuellt. Grupparbete som arbetsform skilde 
sig vanligtvis ofta från övrig verksamhet i huvudsak endast genom att 
eleverna placerats i grupp. Närkontakten i grupperna resulterade dessutom 
alltför ofta i irritation med påföljd att arbetsron stördes. Eleverna 
utvecklade inte förmågan att samarbeta och lösa problem i gr upp. 

Då varken elever eller lärare visste hur grupparbete skulle genomföras, 
samtidigt som läraren hade kravet på sig att en stor del av skolarbetet 
skulle ske i grupp, uppstod självfallet stora problem. En del elever kände 
otillfredsställelse med arbetet i klassrummet, kanske främst de duktiga. 
Alltför sällan kom p restationen att följas upp i något sammanhang. Andra 
elever tyckte att det var ganska behagligt. Kraven blev inte så stora och 
långa stunder kunde de ägna sig åt annat än det direkta skolarbetet. 
Lärarna kände sig otillräckliga och förvirrade. Många föräldrar ställde sig 
undrande till dessa grupparbeten. 

Lär de sig in genting i sk olan nuförtiden? Denna och liknande frågor var 
ofta förekommande. 

Det är inte svårt att inse, att det under dessa förhållanden kom en 
reaktion mot grupparbete. Många lärare återgick till välkända arbetsformer 
och det blev vanligt, att grupparbete ansågs vara en mindre seriös 
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arbetsform. Grupparbete och därigenom också problemlösning i grupp kom 
därför i många fall a tt stå i mo tsatsförhållande till inlärning och kunskap. 

Hur kunde denna situation uppstå? En skolning i att lära eleverna att 
arbeta tillsammans och ta ansvar för varandra är tvivelsutan en nödvändig
het i ett demokratiskt samhälle. En orsak har jag redan pekat på. Trots 
Skolöverstyrelsens fortbildning fick i nte lärarna den insikt som skulle ha 
behövts, bl a att speciell tid troligen måste avsättas för inskolningen. En 
annan viktig orsak var den övertro på grupparbete som växte fram. Grupp
arbete skulle förekomma i de mest skiftande inlärningssammanhang. Få 
lärare ställde frågor av typen: Varför ska jag använda grupparbete som 
arbetsform i stället för traditionell inlärning? Vad vill jag uppnå med 
grupparbete? Är det elevernas inlärning av nytt stoff eller är det samar-
betsträningen som är mest väsentlig? Vilka arbetsuppgifter (problemtyper) 
lämpar sig för grupparbete? Vilken gruppstorlek är lämplig för det 
grupparbete som planeras? Hur ska grupperna sättas samman? Ska jag som 
lärare bestämma eller ska eleverna själva få välja? Hur mycket ska jag styra 
gruppernas aktivitet? Hur ska grupparbetet följas upp? Gruppredovisning 
och/eller individuella prov eller ingen uppföljning alls? 

Dessa och liknande frågor pekar på, att det är många faktorer som är av 
stor betydelse för grupparbetet som sådant och vilket resultat som uppnås. 
Kunskaper om de viktigaste faktorerna, hur de fungerar var för sig oc h i 
samspel med varandra saknades i stor utsträckning, då grundskolereformen 
genomfördes. 

I denna avhandling studeras effekterna av några väsentliga faktorer vid 
grupparbete i allmänhet och problemlösning i grupp i synnerhet. Då 
grupparbete uppenbarligen innefattar en mängd olika aktiviteter har en be
gränsning gjorts till själva problemlösningen i gr upp. Anledningen till att 
just problemlösning i grupp valts hänger samman med, att det är min 
uppfattning, att i samtliga meningsfulla grupparbetssammanhang förekom
mer problemlösning av n ågot slag. 

Avhandlingen bygger på tre klassrumsstudier som sa mtliga syftade till a tt 
studera olika faktorers betydelse för problemlösning i gru pp. Utfallet av 
problemlösningen mättes dels i samband med problemlösningstillfället i 
grupp, och dels vid individmätningar efter problemlösningstillfället. 
Resultatet definierades som antalet korrekta svar på ett för ändamålet 
konstruerat mätinstrument. 

I den första klassrumsstudien studerades gruppstorlek (1, 2, 3) och 
gruppsammansättning (abilitetsnivåerna hög, mellan och låg). Två 
"parallella" instrument användes för att mäta prestationen vid problem
lösningstillfället i grupp respektive den efterföljande individuella pres
tationen. Denna genomfördes en vecka efter grupplösningen. 

I den andra klassrumsstudien studerades ånyo gruppsammansättningens 
betydelse. En viktig indelningsgrund i d en pedagogiska praktiken, exem
pelvis i termer av nivågruppering, är abilitet. En annan indelningsgrund 
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som torde ha påverkat gruppsammansättningarna i stor utsträckning är 
kön. I denna studie byttes därför abilitet ut mot kön, och grupperna kom 
att bestå av av två flickor respektive två pojkar. Inga biandgrupper 
bildades dock. Endast gruppstorlek två förekom. Ytterligare en faktor 
studerades, nämligen gruppnorm. Två olika gruppnormer skapades genom 
att grupperna instruerades att tävla respektive att samarbeta. Dessutom 
tillkom en tredje gruppnorm genom att vissa grup per inte fick någon som 
helst instruktion om hur de skulle arbeta, här kallad fria normer. 

I vilka sa mmanhang kan gruppmedlemmarna ha störst nytta av a tt arbeta 
i grupp? Vilka ämnen eller typer av uppgifter och problem är mest 
lämpade? Detta är frågor av stort pedagogiskt intresse och som ofta dis
kuteras, inte minst ute i lärarrummen. För att belysa något av denna 
problematik användes två olika problemtyper. Den typ av problemlös
ningsuppgifter som förekom i undersökning ett kompletterades nu med 
problemlösningsuppgifter av en annan typ. Den ena problemtypen var s å 
konstruerad, att när någon i gruppen kommit med ett lösningsförslag, 
kunde den andre gruppmedlemmen lätt avgöra, om förslaget var korrekt 
eller ej. Den andra problemtypen k rävde större förståelse och en mer in
gående analys, med a ndra ord, det var inte lika lä tt att avgöra om ett lös
ningsförslag var korrekt eller ej. Samma mätinstrument användes vid 
gruppens problemlösning som vid den efterföljande individuella mätningen, 
vilken genomfördes i nära anslutning till p roblemlösningen. 

I klassrumsstudie tre studerades samtliga faktorer som förekom i un
dersökning två. Dessutom återkom faktorn gruppstorlek. Förutom 
gruppstorlek två studerades nu även gruppstorlek sex. Den individuella 
mätningen, som genomfördes i nära anslutning till grupplösningen, 
kompletterades nu med ytterligare en individmätning ca 14 dagar senare. 
Samma mätinstrument som användes i undersökning två användes vid 
samtliga mätningar i u ndersökning tre. 

De faktorer som studerades var således gruppstorlek, gruppsamman
sättning, gruppnorm och problemtyp. Effekterna av dessa faktorer mättes 
dels vid problemlösningstillfället i g rupp och dels vid e n eller två indivi
duella mätningar efter problemlösningstillfället. Vid klassrumsstudie två 
och tre studerades faktorn grupproduktivitet, en faktor som bildades av 
såväl gruppvärden som individvärden. Detta var icke möjligt i studie ett då 
parallella men ej identiskt lika mätinstrument användes vid grupplösning 
respektive individmätning. I avhandlingen behandlas faktorerna gruppstor
lek, gruppsammansättning och gruppnorm som mellangruppsfaktorer, 
medan problemtyp och grupproduktivitet behandlas som inomgruppsfak-
torer. 

Sammanfattningsvis studerades effekterna av gruppstorlek i klassrumsstudie 
ett och tre, gruppsammansättning i samtliga klassrumsstudier, samt 
gruppnorm, problemtyp och grupproduktivitet i klassrumsstudie två och tre. 
I samtliga studier genomfördes mätningar både vid problemlösningstillfället 
i grupp och vid en efterföljande individuell uppföljning. I studie ett följde 
individmätningen ca sju dagar efter grupplösningen, i st udie två o medel
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bart efter grupplösningen och i studie tre såväl omedelbart efter grupp
lösningen som ca 14 dagar därefter. 

Inför klassrumsstudierna genomfördes omfattande utprövningar av 
mätinstrument och noggrant planlagda förstudier för a tt få fram en så väl 
fungerande och meningsfull undersökningsprocedur s om möjligt. I de tre 
huvudundersökningarna deltog totalt 1146 elever ur årskurserna fyra o ch 
fem. Studierna genomfördes i Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Umeå 
och Vännäs kommuner. 

DEFINITIONER AV NÅGRA BEGREPP 

Interaktion 

Begreppet interaktion används på många olika sätt inom olika vetenskaper. 
För att i någon mån underlätta för läsaren, görs här ett försök att klargöra 
hur interaktionsbegreppet används i de nna avhandling. 

För det första förekommer interaktion i samband med resonemang och 
antaganden om olika faktorers tänkbara relationer till varandra på en 
övergripande teor etisk nivå, e xempelvis relationer mellan olika problem
typer och olika gruppsammansättningar. För det andra genomförs metodis
ka analyser av resultaten vilket ibland har resulterat i statistiska inter-
aktioner. Dessutom behandlas interaktionen i grupp, alternativt gruppinte-
raktionen med referens till e n överbryggande teoretisk nivå. M ed grupp-
interaktionen avses en nivå me llan den övergripande teoretiska nivån och 
den empiriska nivån. Den empiriska nivån utgörs av grupproduktiviteten. 

Grupproduktivitet 

Med grupproduktivitet avses det samlade resutatet av gruppinteraktionen 
på en empirisk nivå. Detta innebär här att både gruppens gemensamma 
resultat och den enskilde gruppmedlemmens behållning av gruppinte
raktionen vägs samman, vilket beskrivs mer detaljerat längre fram i denna 
avhandling. 
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NÅGRA FAKTORER SOM PÅVERKAR INTERAKTIONEN I GRUPP 

Jag anser, att det är ett naturligt och viktigt a ntagande att gruppmedlem
marnas unika och gemensamma resurser har avgörande betydelse för 
interaktionen i gruppen och därmed även för grupproduktiviteten. Här har 
gruppstorleken stor betydelse. Ju större gruppen är desto fler blir de unika 
resurserna. Å andra sidan ökar svårigheterna att kommunicera. Av bl a den 
anledningen delas stora grupper oftast spontant upp i undergrupper (Se 
exempelvis Sjödin, 1975). Det är därför i pedagogiska sammanhang icke 
möjligt att rekommendera en gruppstorlek som lämpar sig i alla samman
hang. Däremot kan en viss gruppstorlek svara mot vissa pedagogiska syften 
bättre än en annan gruppstorlek. I vissa fall är dessutom gruppstorleken 
given, exempelvis i vissa bollspel och lekar, i elevråd och andra likartade 
i förvä g definierade grupper. 

Om gruppens gemensamma och unika resurser dessutom är klart relaterade 
till själva problemet, så erhålles förmodligen en speciell typ av grupp-
interaktion, medan en helt annan typ torde framkallas av re surser som är 
föga eller inte alls r elaterade till den aktuella uppgiften. 

Om resurserna resulterar i att gruppen kan anpassa sig till de gruppnormer 
som gäller, så uppstår troligen en viss typ av gruppinteraktion i jämför else 
med resurser som resulterar i att gruppen får svårt att anpassa sig o s v . 

Gruppmedlemmarnas resurser har ofta studerats i termer av gruppsam
mansättningar av olika slag. Olika indelningsgrunder som exempelvis kön, 
hög eller låg abilitet, hög eller låg status, homogena eller heterogena 
grupper ur någon speciell aspekt har använts. Det är nämligen troligt att 
olika gruppsammansättningar påverkar grupproduktiviteten på o lika sätt. 

Det är alltså rimligt att anta, att gruppmedlemmarnas resurser påverkar 
interaktionen i grupp. Gruppmedlemmarnas resurser studeras dock på basis 
av olika gruppsammansättningar och därför blir följande enkla men viktiga 
pedagogiska antagande mer relevant: Gruppsammansättningen påverkar 
interaktionen i gru pp och därmed även grupproduktiviteten. 

De gruppnormer som gäller för gruppen inverkar dock troligen på hur 
gruppen kommer att utnyttja sina resurser. Ur pedagogisk synvinkel är 
lärarens instruktioner av största vikt. En instruktion som manar till 
samarbete leder troligen till en typ av i nteraktion, medan en instruktion 
som leder till tävl an mellan gruppmedlemmarna för med sig en annan typ 
av in teraktion. Gruppnormen påverkar troligen gruppinteraktionen som i 
sin tur påverkar grupproduktiviteten. 

En viss uppgiftstyp kan emellertid ha en negativ inverkan på interaktionen 
exempelvis i de t avseendet, a tt den bäste i g ruppen löser problemet utan 
att interagera med de övriga. Teoretiskt sett kan den sämste i gruppen 
också styra arbetet på ett sådant sätt, att interaktionen ej leder arbetet 
framåt. I Steiners teoretiska system, som bl a bygger på binomialteoremet, 
benämns dessa två ex trema uppgiftstyper som disjunktiva respektive kon-
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junktiva (Steiner, 1972). Ett disjunktivt problem innebär således, enkelt 
uttryckt, att när den bäste i g ruppen föreslår en lösning, så löser gruppen 
problemet. Ett konjunktivt problem innebär däremot att lösningen är 
beroende av den sämste medlemmen i gruppen. Mellan dessa två extremer 
kan vi dessutom tänka oss kvasi-disjunktiva och kvasi-konjunktiva 
uppgifter, som förmodligen påverkar interaktionen på olika sätt. 

Denna problematik kan också uttryckas i termer av lösningens eller 
dellösningens tillgänglighet för gruppmedlemmarna, givet att någon medlem 
kommer med ett korrekt lösningsförslag. Om lösningen är tillgänglig för 
alla eller alla medlemmar utom en, så kommer detta förhållande att 
åstadkomma en viss typ av gruppinteraktion. Om däremot lösningen ej är 
tillgänglig för någon annan medlem eller för endast ytterligare en medlem, 
så åstadkommes troligen en helt annan typ av gruppinteraktion. 

På goda grunder kan vi anta att problemtypen påverkar gruppinteraktionen 
och att denna i många sammanhang har mycket stor betydelse. Det mest 
intressanta är emellertid, att problemtypen förmodligen dessutom interage-
rar på ett avgörande sätt med såväl gruppstorlek och gruppsammansättning 
som gruppnorm. Det är nämligen tänkbart att om de fyra f aktorerna var 
för sig påverkar gruppinteraktionen, så kan även en interaktion mellan två 
eller f lera av dessa f aktorer påverka g ruppinteraktionen. Som framgår av 
den fortsatta redovisningen i detta avsnitt så visar nämligen tid igare forsk
ning ofta motstridiga resultat vid e n jämförelse mellan olika studier. En 
tänkbar förklaring till detta är att studierna de facto genomförts under 
olika betingelser beträffande exempelvis typ av problem och gruppsam
mansättning. 

Sammanfattningsvis antar jag att alla fyra faktorerna gruppstorlek, 
gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp var för sig påverkar 
interaktionen i grupp och därmed även grupproduktiviteten. Dessutom kan 
interaktionen mellan dessa faktorer eller kombinationer av faktorer antas 
påverka g ruppinteraktionen och grupproduktiviteten på o lika sätt. 

Gruppstorlek 

Många vetenskapliga studier har genomförts för att studera gruppstor
lekens betydelse för prestationen. Lorge & Solomon (1955) utvecklade en 
modell för att predicera sannolikheten för att en grupp av en viss storlek 
löser ett givet problem. Prediktionen görs utifrån empiriskt fastställda 
värden för sannolikheten att en inivid lö ser problemet. Modellen brukar 
som regel predicera högre värden än de empiriska (Se exempelvis Davis, 
1969 och Kelley & Thibaut, 1969). Även Sjödin (1975) kom till samma 
resultat. Han fann dock att avvikelsens storlek varierade med olika 
betingelser. Sålunda predicerade modellen resultaten för problem med låg 
svårighetsgrad bättre än för problem med hög svårighetsgrad. Liknande 
förhållande fanns mellan högpresterande och lågpresterande elever. 
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Ett annat försök att predicera grupproduktiviteten har gjorts av Steiner 
(1966). Sammanfattningsvis innebär Steiners övergripande modell att den 
aktuella produktiviteten är lika med den potentiella produktiviteten minus 
processförluster. När gruppstorleken ökar så ökar också processförlusterna 
på grund av koordinationssvårigheter. Även gruppmedlemmarnas känsla av 
sammanhållning kan minska när gruppstorleken ökar, vilket i sin tur kan 
påverka medlemmarnas motivation negativt. 

En svårighet vid studiet av gruppstorlek är att så snart gruppstorleken ökar 
så krävs det ett stort antal försökspersoner. Därför har företrädesvis små 
grupper studerats (Se exempelvis Hegedus & R asmussen, 1986). 

Resultaten är ofta motstridiga och svårtolkade vid jämförelse mellan olika 
studier (Anderson, 1970; Bray, Kerr, & Atkin, 1978). En rimlig förklaring 
till detta är sannolikt att gruppstorlekens betydelse studerats under så 
olika betingelser. Som exempel kan nämnas studier av gruppstorlekens 
betydelse för olika undervisningsmetoder 
(Sindelar, Rosenberg, Wilson, & Bursuck, 1984), gruppstorlek i anslutning 
till konformitetsteorier (Insko, Smith, Alicke, Wade, & Taylor, 1985), 
gruppstorlek i an slutning till olika abilitetsnivåer (Laughlin, Kerr, Davis, 
Halff och Marciniak, 1975) och gruppstorleks betydelse för olika typer av 
problem (Steiner, 1972). 

Problemtyp 

Steiner (1972) menar att effekten av gruppstorlek är relaterad till 
problemtypen. Han har därför utvecklat en typologi för olika problemtyper 
vid problemlösning i g rupp. Enligt Steiners klassifikation kan problemen 
vara additiva, disjunktiva, konjunktiva, kompensatoriska eller komplemen
tära. 

Den additiva problemtypen innebär att varje gruppmedlems prestation 
adderas till grupprestationen. Ju fler medlemmar en grupp innehåller desto 
större blir d en potentiella produktiviteten. 

Ett klassiskt exempel på denna problemtyp är repdragning. Gruppens 
prestation är summan av vad varje individ presterar. Detta innebär dock 
inte att den aktuella produktiviteten är lika stor som den potentiella 
produktiviteten. Processförluster i form av koordinationsproblem och 
eventuellt bristande motivation gör att den aktuella produktiviteten blir 
mindre än den potentiella. Enligt Ingham, Levinger, Graves och Peckham 
(1974) så var det en tysk st udent vid namn Ringelmann som redan 1927 
fann att grupprestationen var lägre än summan av de individuella prestatio
nerna vid just repdragning. 

Den pedagogiska betydelsen av den s k Ringelmanneffekten är enligt min 
mening ganska uppenbar. Även om produkten består av en gemensam 
grupprestation, så bör individerna t ränas eller förkovra sig individuellt till 
att börja med. Ett sådant exempel utgör sångövning som syftar till körsång. 
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Om varje stämma övar för sig är risken uppenbar att det inom respektive 
grupp uppstår processförluster till följd av dålig motivation, och därför att 
gruppmedlemmarna kan lämna över ansvaret för resultatet till någon annan 
i gruppen. Större effektivitet bör uppnås genom att ett antal "minikörer" 
bildas där var och en ensam bär ansvaret för "sin" stämma. 

Ett disjunktivt problem innebär enkelt uttryckt, att om någon i gruppen 
föreslår den korrekta lösningen, så löser gruppen problemet. Gruppen är 
därvid beroende av den bäste medlemmen. Den potentiella produktivite
ten är således beroende av den mest kompetente medlemmen. Produk
tiviteten är också relaterad till gruppstorleken. Ju större grupp, desto 
större potentiell produktivitet eftersom ju större gruppen blir, desto större 
är möjligheten att den innehåller en mycket kompetent medlem. Många av 
de uppgifter som finns i l äromedelsproducerade arbetshäften är exempel 
på disjunktiva problem. 

En fördel med denna problemtyp ur pedagogisk synvinkel är att grupperna 
har stor möjlighet att prestera en korrekt lösning. Risken är dock 
uppenbar, åtminstone i grupper där medlemmarna känner varandra väl, att 
gruppmedlemmarna överlåter åt den bäste att lösa problemen och gör inga 
allvarliga försök att själva komma med ett meningsfullt lösningsförslag. De 
flesta utom den som framlagt det korrekta lösningsförslaget torde dessutom 
ha svårigheter a tt komma ihåg det korrekta svaret. 

Ett konjunktivt problem innebär att lösningen är beroende av den sämste 
medlemmen i gruppen. Den potentiella produktiviteten är då beroende av 
den minst kompetente medlemmen. Härav följer att ju större gruppen blir, 
desto mindre blir den potentiella produktiviteten, eftersom sannolikheten 
ökar för att en grupp skall innehålla en svag medlem. Anledningen till at t 
gruppen blir b eroende av den minst k ompetente medlemmen kan vara att 
alla i g ruppen måste ha löst problemet eller sin del av problemet, innan 
problemlösningen som helhet är avklarad och gruppen kan gå vidare. 
Steiner exemplifierar p roblemtypen med b ergsklättring. Gruppen kan inte 
klättra fortare än sin sämste medlem. 

I pedagogiska s ammanhang är detta en vanlig situation. Undervisningen i 
klassrummet genomförs ofta på ett sätt som gör att hänsyn tas till de 
svagaste eleverna. Arbetssituationen blir därmed konjunktiv. Det är 
således, enligt min mening, inte enbart inneboende egenskaper i själva 
problemet i sig som kan vara utpräglat konjunktivt eller ej. Lärarens 
uppläggning och genomförande av undervisningen skapar icke sällan en 
konjunktiv problematik. Ett belysande exempel utgör traditionell matema
tikundervisning i klass. Läraren instruerar hela klassen gemensamt 
angående ett nytt a vsnitt i kur sen (läroboken). Efter genomgången vidtar 
individuell övning för att var och en av eleverna ska befästa de kunskaper 
som anses nödvändiga för att alla eller nästan alla ska kunna gå vidare till 
nästa avsnitt. Individualiseringen klaras företrädesvis med hjälp av överkurs 
och tilläggsuppgifter, men klassen som grupp har inte löst problemet och 
kan således inte gå vidare till nästa avsnitt, förrän alla h ar tillägnat sig en 
viss grundkunskap. Klassen blir härigenom beroende av sina svagaste 
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elever. 

Problemet består således ej enbart av olika inneboende egenskaper i själva 
uppgiften utan även av den instruktion som ges för lösningen. Frank och 
Anderson (1971) studerade grupper bestående av två, tre, fem och åtta 
medlemmar. Problemet var av produktionstyp (Jfr Hackman och Morris, 
1978). Hälften av grupperna gavs en "disjunktiv instruktion", det vill säga 
grupperna instruerades att fortsätta med nästa uppgift så snart någon 
medlem löst en uppgift och de övriga accepterat lösningen. Enligt den 
"konjunktiva instruktionen" tilläts gruppen inte gå ö ver till nästa uppgift 
förrän alla i gruppen själva löst den aktuella uppgiften. De disjunktiva två
grupperna presterade avgjort bättre resultat än motsvarande konjunktiva 
tvågrupper. Skillnaden mellan t regrupper blev ännu större och den största 
skillnaden uppstod mellan åttagrupperna. Sammanfattningsvis erhölls alltså 
en interaktion mellan problemtyp och gruppstorlek. Medlemmarna i de 
disjunktiva grupperna trivdes dessutom bättre med den egna prestationen, 
uppgiften och gruppmedlemmarna än motsvarande medlemmar i d e kon
junktiva grupperna. 

Det är lätt att inse att ett konjunktivt problem eller en konjunktiv 
situation kan skapa en interaktion i gruppen som kan vara frustrerande 
såväl för de duktiga som för de svaga eleverna. De duktiga känner sig häm
made och de svaga upplever att de bromsar utvecklingen i gruppen. Risken 
kan då vara att de svaga känner kraven övermäktiga och inte klarar att 
arbeta mot ett gemensamt mål. De väljer att ställa sig utanför gruppen. 
Men det kan också bli s å att de duktiga, som inte gärna avstår från att 
göra att bra arbete, löser uppgiften utan att samarbeta med de svaga. Det 
kan vara förklaringen till att det empiriskt verkar vara svårt att demonstre
ra effekterna av konjunktiva problem. Med andra ord, en mindre grupp
storlek än den ursprungliga löser uppgiften. Därmed blir den empiriska 
prestationen större än den potentiella. Forskning till stöd för dessa 
spekulationer saknas emellertid, så vitt jag vet. Enda möjligheten att 
empiriskt demonstrera de konjunktiva effekterna tycks därför vara att som 
Frank och Anderson lägga till speciella instruktioner som styr grupp-
interaktionen. Deras experiment är för övrigt det enda, som jag känner till, 
där effekterna av både disjunktiva och konjunktiva problem har redovisats 
inom ramen för samma studie. 

Den kompensatoriska problemtypen innebär att gruppmedlemmarna 
bedömer eller skattar en situation eller ett faktiskt förhållande. Grupp
medelvärdet utgör då grupprestationen. Bedömning av prestationen vid 
backhoppning och konståkning utgör exempel på denna problemtyp. I 
pedagogiska sammanhang förekommer också bedömning av olika slag. Ett 
sådant exempel utgör betygsättning då flera lärare i ett kollegium är 
ansvariga för en elevs utbildning och slutbetyg. Lärarnas genomsnittliga 
bedömning utgör grupprestationen. De förslag som ligger till underlag för 
beslut i reg ering, riksdag, råd, styrelser och nämnder av olika slag ä r som 
regel kompensatoriska problem. Den enskilde gruppmedlemmen har att 
bedöma om hon eller han skall tillstyrka eller förkasta förslaget. Den 
ståndpunkt de flesta i gruppen omfattar blir då den gemensamma gruppres-
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tationen. 

Den komplementära problemtypen tillåter arbetsfördelning. Var och en av 
gruppmedlemmarna arbetar med sin del. Förhållandet mellan gruppstorlek 
och grupproduktivitet är här beroende av hur väl gruppmedlemmarna 
kompletterar varandra och att resurserna kan utnyttjas av var och en till 
en effektiv arbetsfördelning. I pedagogiska sammanhang är detta en mycket 
vanlig problemtyp i samband med d en första fasen i et t grupparbete. 

Ur pedagogisk synvinkel är det dock viktigt att gruppmedlemmarna tränats 
med ett väl fungerande grupparbete som mål. I annat fall är risken 
uppenbar att gruppen inte klarar att genomföra en arbetsfördelning som 
tar tillvara gruppens totala resurser. Eleverna måste således tränas att 
klara både individuella och samarbetsmässiga färdigheter. 

En annan ansats för studiet av olika problemtyper har presenterats av 
Shaw (1973). Han har bearbetat en metod för konstruktion av attitydskalor 
på individnivå. Hans metod utgör ett intressant försök att specificera 
skillnader mellan olika problem längs relativt oberoende dimensioner. Den 
skiljer sig fr ån Steiners ansats bl a b eträffande (a) realistiska möjligheter 
till di fferentiering mellan uppgifterna på en viss dimens ion, (b) det antal 
dimensioner som kan studeras och (c) de dimensioner forskaren har 
användning av kan konstrueras enligt aktuella innehållsliga kriterier (exem
pelvis svårighetsgrad, uppgiftens attraktivitet, verbala karakteristika, krav 
på samarbete osv). Detta innebär möjligheter att välja gruppuppgifter 
utifrån en problemställning eller utifrån en teori. Ingen tycks dock ha ut
vecklat och tillämpat Shaws idéer i systemat iska s tudier. 

Ett annat försök att klassificera grupproblem har gjorts av H ackman och 
Morris (1978). Enligt denna klassificering finns det tre problemtyper, 
nämligen produktionsproblem, diskussionsproblem och problemlösningspro
blem. Produktionsproblem avser producerandet och presentationen av 
kognitiva idéer eller arrangemang, exempelvis att författa en skrivelse eller 
en redogörelse för något. Diskussionsproblem är problem som kräver 
utvärdering av en företeelse eller händelse, exempelvis att värdera fördel
ar och nackdelar med ett framtida handlingssätt. Problemlösningsuppgif
ter kräver att gruppen bestämmer ett handlingsprogram eller en strategi 
som ska följas för att deltagarna ska kunna komma fram till lös ningen på 
ett givet problem, exempelvis att gruppen ska lösa e tt admivistrativt e ller 
pedagogiskt problem med så få byråkratiska åtgärder som möjligt. 

Även andra systematiska försök att tillhandahålla referensramar för 
taxonomier av grupproblem har gjorts (Se exempelvis Roby & Lanzetta, 
1958 och Collins & G uetzkow, 1964 och Laughlin, 1980). 
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Gruppsammansättning 

De enskilda medlemmarna i en grupp representerar olika unika resurser. 
Ibland är dessa framträdande (heterogena grupper), ibland märks de 
knappast (homogena grupper). De unika resurserna varierar således i 
större eller mindre utsträckning från grupp till grupp. Begreppet resurser 
kan definieras i t ermer av abilitet, kön, status, ålder, tidigare erfarenhet 
av pr oblemlösning i gru pp etc. 

Shaw (1976) har argumenterat övertygande för att grupprocessen 
stimuleras eller hämmas till följd av gruppsammansättningen per se (Se 
även Davis, 1969; Hoffman, 1978; Egerbladh, 1981 och Johnson, Johnson, 
Maruyama, 1983). Detta innebär således att gruppsammansättningen har 
stor betydelse för interaktionen i grupp och därmed även för grupproduk-
tiviteten. 

Vilka gruppsammansättningar är det då som stimulerar gruppinteraktionen? 

En egenskap som forskarna ägnat stort intresse i detta sammanhang är 
abilitet. Många experiment har genomförts, där jämförelser gjorts mellan 
högpresterande och lågpresterande. Även jämförelser mellan homogena och 
heterogena abilitetsgrupper har varit vanliga. 

Laughlin, m fl (1975) genomförde ett experiment med gruppstorlekarna ett 
till fem för att testa sociala beslutsmodeller på hög respektive lågpreste
rande grupper. Problemet utgjordes av en svår intellektuell uppgift, den 
första delen av "Terman Concept Mastery Test" (Terman, 1956), och som 
försökspersoner deltog psykologistuderande. Envägsvariansanalyser av hög-
respektive lågpresterande grupper resulterade i e n signifikant effekt för 
gruppstorlek och högpresterande grupper (pc.001), men ej för lågpreste
rande grupper. 

En tänkbar förklaring till detta kan, enligt min mening, ges utifrån motiva
tionsteoretiska överväganden. Högpresterande elever är mer vana att lyckas 
med sina uppgifter, vilket leder till att de stimulerar varandra i problemlös
ningssituationen. Det kan i sin tur, tillsammans med egna positiva 
förväntningar, ge upphov till ökad motivation inför gruppuppgiftens 
lösande. För de lågpresterande är det rimligt anta, att ett motsatt 
förhållande gäller. 

En annan tolkning kan göras utifrån den komplementära modellen som 
ursprungligen presenterades av Steiner (Steiner, 1966) och som sedermera 
utvecklats av bl a Laughlin och Branch (1972). Ett grundantagande i denna 
modell är att medlemmarnas resurser kan indelas i unika och redundanta 
(överlappande) komponenter. För en tvågrupp blir då de unika resurserna 
lika m ed två och redundansen lika med e tt. För en tregrupp blir de unika 
resurserna lika med tre men redundansen blir nu lika med fyra (Se även 
Egerbladh, 1981). Redundansen ökar således exponentiellt, medan antalet 
unika resurser ökar additivt. Sammanfattningsvis predicerar den komple
mentära modellen i d etta sammanhang, att grupper med medlemmar som 
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har unika resurser kommer att prestera bättre än grupper med medlemmar 
som har i det närmaste uteslutande redundanta resurser. Detta givetvis 
under förutsättning att resurserna är relevanta för problemet(jfr även 
Shiflett, 1979). 
Denna prediktion har testats i en serie experiment. Försökspersonerna har 
som regel initiait klassats som högpresterande (H) eller lågpresterande (L). 
Ofta har dessutom en mellangrupp tagits ut, s k medelpresterande (M). 
Denna indelning har som regel gjorts utifrån ett individualtest av något 
slag. I det första experimentet (Laughlin & Johnson, 1966) användes sex 
pargrupper, dvs HH, HM, HL, MM, ML och LL. Dessa pargruppers 
prestationer jämfördes med motsvarande individuella prestationer (H, M 
och L) Resultaten visade bl a att HH>H, HH>HM, MM>M, MM>ML, 
HL>L men att LL = L. 

Detta sista resultat förklarades med att gruppmedlemmarna som tillhör 
lägre prestationsnivåer äger färre unika resurser än högpresterande 
medlemmar och har därigenom färre möjligheter till att bidra med 
konstruktiva förslag till problemlösningen i en grupp. Denna tolkning 
stöddes ytterligare av att skillnaden mellan HH och H var större än 
skillnaden mellan MM och M. Motsvarande resultat har även erhållits för 
andra gruppstorlekar (Se ex Laughlin & Branch, 1972; Egerbladh, 1977 och 
Egerbladh, 1981). 

Det är dock troligt att problemlösning i grupp i regel kräver en stor 
variation av k unskaper och färdigheter. Om så är fallet kan vi an ta, att ju 
mer heterogen en grupp är, desto större är sannolikheten att gruppsam
mansättningen kommer att stimulera gruppinteraktionen. Hoffman och 
Maier (1961) hävdar dessutom, att heterogena grupper generellt sett är 
mer effektiva än homogena grupper. Dessa antaganden stöds också av en 
del experiment, åtminstone inom det kognitiva området. Ett exempel på 
detta är Shaw (1976) som gjorde en reanalys av ett omfattande experiment 
som rapporterats av L aughlin, Branch och Johnson (1969). Experimentet 
syftade främst till att jämföra individuella prestationer med gruppres-
tationer. Grupperna bildades enligt följande kombinationer: HHH, HHM, 
HHL, HML, HMM, HLL, MMM, MLL och LLL. 

Denna design gav därför möjligheter till att göra en direkt jämförelse 
mellan genomsnittsvärdet för HHH, MMM, LLL grupperna och HML 
grupperna, eftersom abilitetsnivån borde vara densamma för homogena 
och heterogena grupper. Problemet utgjordes av The Concept Mastery 
Test (Terman, 1956). Reanalysen visade att heterogena grupper var helt 
överlägsna homogena grupper (M=63,75 respektive 49,83). Av de tre 
typerna av homogena grupper presterade endast HHH grupperna bättre 
resultat än HML grupperna (M = 79,94 r espektive 63,75). 

Detta resultat är intressant bl a därför att problemtypen torde kunna 
betraktas som endimensionell jämfört med många andra kognitiva problem, 
exempelvis IQ-test och produktionsuppgifter. Dessa kräver samordnandet 
a v  o l i k a  a b i l i t e t e r  ( m a t e m a t i s k a ,  v e r b a l a ,  t e k n i s k a  e t c ) .  M a o ,  o m  
heterogena grupper stimulerar gruppinteraktionen mer än homogena 
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grupper när problemet är endimensionellt, så bör en ännu större effekt 
erhållas när heterogena grupper löser mångdimensionella problem. Denna 
hypotes har dock ännu ej testats systematiskt inom samma experimentella 
paradigm, såvitt jag vet. En reanalys av Goldman (1965) gav liknande 
resultat, dvs heterogena abilitetsgrupper (dyader) presterade bättre än 
homogena grupper. (Se även Laughlin & Bitz, 1975 angående fyrgrupper.) 

Givetvis har andra indelningsgrunder än abilitet använts för att studera 
intressanta gruppsammansättningar. När det gäller exempelvis kön (se t ex 
Webb, 1984) har män och kvinnor olika bakgrund beträffande uppfostran 
och erfarenheter av samspelet med det egna och det motsatta könet, vilket 
i sin tur kan tänkas påverka interaktionen i grupp. Olika kombinationer av 
status, ålder, tidigare erfarenheter och liknande variabler är också intres
santa i de tta sammanhang, eftersom kombinationerna kan tänkas påverka 
gruppinteraktionen på olika sätt och därigenom bidra till för klaringen av 
en viss grup produktivitet. Till b ilden hör också att en nyligen ge nomförd 
META-analys av Wood (1987) visar, att män generellt sett presterade 
högre värden i grupp än kvinnor. Samtidigt visar analysen, att uppgifter 
som kräver positiv interpersonell aktivitet favoriserade "all-female groups". 
Å andra sidan gav analysen ett visst stöd å t en hypotes, som gick ut på, att 
uppgifter som krävde en hög nivå av uppgiftsorientering gynnade "all-male 
groups". De här resultaten ger f.ö. ett visst f aktaunderlag för tanken på 
möjliga interaktioner mellan problemtyp och gruppsammansättning, 
åtminstone när grupperna består av vuxna. Eller annorlunda uttryckt: En 
viss problemtyp kan tänkas gynna grupper bestående av män medan en 
annan problemtyp kan tänkas gynna grupper bestående av kv innor. 

I en klassisk undersökning av Hoffman och Maier (1961) jämfördes 
interaktionen hos grupper som var homogena respektive heterogena be
träffande kön. Förutom diskussionsproblem av delvis emotionell karaktär 
och rollspel erhöll grupperna även kognitiva problem. Ett typiskt problem 
var "The mined road problem". Detta problem innebar sammanfattnings
vis, att gruppen skulle tänka ut en bra plan för hur fem män samtidigt 
skulle kunna passera över en väg som var minerad på ett komplicerat sätt. 
Problemet var alltså i Steiners termer troligen av disjunktiv karaktär. Tre 
gruppsammansättningar studerades. Enbart män, tre män och en kvinna 
samt två eller tre kvinnor och en eller två män. Blandade grupper prestera
de genomgående bättre resultat än de homogena mansgrupperna. Det är 
dock oklart varför heterogeniseringen beträffande kön stimulerade 
gruppinteraktionen i detta experiment. Dessutom studerades ej grupper be
stående av enbart kvinnor, vilket gör resultaten svårtolkade. 

Andra experiment visar däremot att homogena grupper beträffande kön 
stimulerar gruppinteraktionen. Som exempel kan nämnas Kent och 
McGrath (1969). De observerade att tvågrupper av samma kön var mer 
handlingsinriktade och presterade originellare resultat än blandade två
grupper. 

En viktig förklaring till de motstridiga resultaten torde kunna hänföras till 
att olika problemtyper och olika gruppstorlekar använts vid de olika 
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experimenten. Samtidigt väcker detta tankar på potentiella interaktioner 
mellan problemtyp och gruppstorlek. Dessutom ger en mängd experiment 
stöd för att gruppsammansättningen ibland stimulerar och ibland hämmar 
gruppinteraktionen, vilket implicerar en trevägsinteraktion mellan 
faktorerna problemtyp, gruppstorlek och gruppsammansättning. 

Gruppnormer 

När två eller flera individer interagerar med varandra i en grupp utvecklas 
ofta regler för gruppens agerande. Dessa regler formas troligen av de 
individuella regler som var och en av individerna anser ska gälla i en 
grupp. Det regelsystem som på detta sätt utvecklas i g ruppen brukar be
nämnas gruppnormer. 

De faktorer som till övervägande del påverkar hur gruppnormer bildas och 
utvecklas är respektive gruppmedlems etniska, sociala, ekonomiska och 
politiska bakgrund. Detta gäller i de fall då gruppmedlemmarna själva 
utvecklar det regelsystem, som de anser skall gälla för gruppens verksam
het. I andra sammanhang finns ett i förväg uttalat regelsystem, exempelvis 
i olika idrottsgrupper. I ett fotbollslag samverkar spelarna för att få en 
så väl fungerande grupp som möjligt. De spelregler som gäller omfattas 
av alla, dvs alla känner till vad som avses med offside, hands, inkast, straff
spark etc, och spelarna har att agera därefter. Tränaren, och kanske även 
klubbtraditionen, utvecklar s ärskilda regler, spelsystem, för att få ett väl 
fungerande lag. Här har den enskilde gruppmedlemmen krav på sig att an
passa sitt spel till laget som helhet. I vissa lag är spelsystemen långt drivna, 
medan i andra lämnas relativt stort utrymme för individuella initiativ. Olika 
gruppnormer utvecklas. Gemensamt för dessa normer är att de i större 
eller mindre omfattning inducerats i gruppen. Även om gruppen strävar 
mot ett gemensamt mål, så förekommer inom gruppen viss individuell 
tävlan. De duktigaste i la get premieras på olika sätt. De har möjlighet att 
flytta till bättre lag, kanske t o m bli högavlönade proffs. Tävlan inom 
gruppen är dock ej så uttalad som exempelvis inom skidlandslaget. Även 
där gäller självfallet samverkan vid träningsläger och vid uppladdningar 
inför stora tävlingar, men den individuella konkurrensen om platserna i 
laget och vikten av att vara bäst resulterar i, a tt en helt annan gruppnorm 
utvecklas. 

De gruppnormer som utvecklas i pedag ogiska sammanhang kommer också 
att vara avhängiga förhållandet mellan samarbete och tävling inom och 
mellan grupper av skilda slag. En grupp som arbetar mot ett visst ge
mensamt mål befinner sig i en situation som skapar normer som blir 
styrande för denna grupps beteende. En annan grupp som befinner sig i en 
annan situation kommer emellertid att styras av andra normer. Dessa 
gruppnormer kan ibland antas stimulera och ibland hämma gruppinterak
tionen och därmed även påverka resultatet (grupproduktiviteten). I vissa 
grupper blir i huvudsak samarbete normgivande helt enkelt därför att de 
specifika förväntningar som gäller gruppens mål kräver samarbete. I 
grupper där medlemmarna i stor utsträckning arbetar mot individuella mål 
kommer t ävling och konkurrens att dominera. 
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Jag har nu antytt t re huvudgrupper av "klimat" som enligt min u ppfattning 
skapar olika gruppnormer, (a) Gruppmedlemmarna förväntas arbeta mot 
ett gemensamt mål, exempelvis en gemensam redovisning i form av en 
klasstidning. Hur väl samarbetet fungerar inom gruppen blir här synner
ligen avgörande för resultatet, (b) Gruppmedlemmarna förväntas arbeta 
mot individuella mål. Exempelvis genomförs arbetsfördelning i gruppen, 
varpå var och en svarar för sin del vid den avslutande redovisningen. I 
samband med denna sätter läraren individuella betyg. Betydelsen av sam
arbete kommer av lättförståeliga skäl att minska. Endast när samarbete kan 
leda till att individen ser möjligheten att förbättra sin egen prestation blir 
samarbetet viktigt, (c) Det finns ingen uttalad förväntan om gemensamt 
eller individuellt mål. Varje enskild grupp utvecklar sin egen gruppnorm 
utifrån vad d e enskilda gruppmedlemmarna anser ska gälla. 

Hur kommer dessa gruppnormer att påverka gruppinteraktionen och 
grupproduktiviteten? 

Klassiska studier av Deutsch (1949, 1962) visar a tt även om det inte upp
stod någon statistiskt säkerställd skillnad i produktivitet mellan "samarbets
grupper" och "tävlingsgrupper" vid problemlösning, så var gruppinterak
tionen inte densamma. I samarbetssituationen kan nämligen gruppmedlem
marna naturligt nog dra nytta av varandras kunskaper och förmåga. Om en 
i g ruppen kommer på lösningen så kan alla ha glädje av det. Stämningen 
bland medlemmarna blir po sitiv och vänlig. Eleverna hjälper varandra för 
att nå ett bra resultat. I tävlingssituationen däremot är den enskilde 
medlemmen beroende av a tt de andra i g ruppen inte lyckas komma med 
goda lösningsförslag på problemet. Samspelet mellan medlemmarna blir 
negativt och avvaktande. 

Utifrån en Meta-analys av 122 studier drog Johnson, Maruyama, Johnson, 
Nelson och Skon (1981) den slutsatsen att grupper som samarbetar är 
effektivare än grupper, där det förekommer inbördes tävlan mellan 
gruppmedlemmarna. Se även en nyligen genomförd litteraturgranskning 
av Johnson, Johnson och Stanne (1986). I likhet med Laughlin at al, som 
diskuterats tidigare, gällde detta även i jämförelse med individuell 
problemlösning. 

Georgas (1986) jämförde tregrupper som instruerades att samarbeta med 
tregrupper som instruerades att tävla inbördes. Jämförelser gjordes även 
med individer. S tudien genomfördes på grekiska barn i s junde klass. De 
som samarbetade och de som arbetade individuellt informerades om att de 
skulle belönas om de löste problemen. De som arbetade i grupper där 
gruppmedlemmarna tävlade inbördes fick veta att belöning skulle utgå 
enbart till den som löste problemet bäst. I motsats till Johnson et al (1981) 
fann Georgas ingen skillnad i effektivitet mellan de tre betingelserna. 
Georgas spekulerade i at t kravet på att uppnå en viss nivå för att erhålla 
en belöning resulterade i str ess som i sin tur minskade e ffektiviteten vid 
problemlösning. 

Gruppnormer har nästan uteslutande studerats utifrån konformitetsteorier 
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(Se ex Asch, 1955; Hare, 1976; Insko et al, 1985) o ch utifrån teorier om 
kognitiv dissonans (Se ex Festinger, 1957). Inga systematiska experiment 
tycks ha rapporterats för att studera gruppnormer utifrån någon teori för 
grupplösning av kognitiva problem av pedagogisk art. De regler som 
induceras i gruppens verksamhet torde emellertid ha mycket stor betydelse 
för hur gruppnormen utvecklas och därmed också stor betydelse för hur 
eleverna lyckas i o lika grupper. 

EFFEKTEN AV PROBLEMLÖSNING I GRUPP FÖR DEN ENSKILDE 
GRUPPMEDLEMMEN 

Resultatet av olika gruppaktiviteter har som regel fokuserats på gruppres-
tationen. Det torde emellertid vara en minst lika intressant pedagogisk 
fråga att studera effekten för den enskilde gruppmedlemmen beträffande 
kunskapsbehållningen. Vilken effekt har olika gruppsammansättningar? 
Olika problemtyper? Olika gruppstorlekar? Olika gruppnormer? Vad lär sig 
lågpresterande av att arbeta i homogena abilitetsgrupper om gruppnormen 
är inriktad mot individuella mål re spektive gemensamma mål? Vad har de 
som arbetat i samarbetsgrupper lärt sig på kort och lång sikt, jämfört med 
de som arbetat i tä vlingsgrupper? Många liknande frågor kan ställas. 

Trots den mycket omfattande internationella smågruppsforskning som 
bedrivits under de senaste 40 åren har relativt sett ytterst få forskare 
intresserat sig f ör vad som blir det bestående resultatet för den enskilde 
gruppmedlemmen. Endast ett fåtal undersökningar av internationellt 
intresse har genomförts. 

Jorgensen (1973) studerade effekten av gruppstorlek för grupprestation 
och individuell prestation en vecka senare. Etthundrasextiosju socialpsyko
logistuderande, 72 män och 95 kvinnor deltog. Problemtypen var disjunktiv 
och utgjordes av åtta multiple-choicefrågor som var adekvata för försöks
personernas studier. Undersökningen genomfördes i tr e steg. Först mättes 
försökspersonernas förmåga att lösa uppgifterna individuellt. Därefter 
placerades försökspersonerna i grupper av olika storlek (1, 3, 5 och 7) 
varvid de ånyo löste samma uppgifter. Slutligen genomfördes en individuell 
prestationsmätning en vecka senare, varvid dock 46 studenter uteblev. 
Även nu utgjordes mätinstrumentet av samma åtta multiple-choicefrågor. 
En kontrollgrupp bestående av 120 studenter deltog enbart vid s teg tre, 
dvs de löste de åtta uppgifterna för första och enda gången, samtidigt som 
undersökningens försökspersoner genomförde prestationsmätningen vid 
steg tre. 

Jorgensen fann att prestationen i grupp, generellt sett, ökade med 
gruppstorleken. Vidare var den individuella prestationen vid steg tre 
signifikant bättre för dem som arbetat i grupp jämfört med dem som 
arbetat individuellt vid ste g två. Dessa individer presterade inte bättre än 
kontrollgruppen. Slutsatsen var att diskussionerna i grupp resulterat i 
individuell kunskapsinlärning. 
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De få forskningssammanställningar som finns inom området (se exempelvis 
Laughlin & Sweeney, 1977) visar att resultaten ofta är motstridiga. De 
flesta undersökningar tyder dock på a tt gruppmedlemmarna gynnas av att 
arbeta i grupp, men många undersökningar visar också på motsatsen (se 
exempelvis Beane & Lemke, 1971). 

Det är lätt att inse vikten av a tt forskning kommer igång på allvar inom 
detta område. Vi vet alltså väldigt lite om vad arbete i g rupper leder till 
för den enskilde eleven. Det kan synas underligt i ett skolsystem som 
värnar om den enskilde individens rätt att utvecklas efter sina speciella 
förutsättningar. 

Avslutningsvis vill jag påpeka, att beskrivningarna av faktorerna gruppstor
lek, problemtyp, gruppsammansättning och gruppnorm har genomförts 
under respektive rubrik. Det bör emellertid ha framgått, att beskrivningen 
av respektive faktor har inslag av en eller flera andra faktorer. Exempelvis 
har faktorn gruppsammansättning inslag av problemtyp och gruppstorlek. 
Det visar på svårigheten att beskriva varje faktor för sig. Det bör även ha 
framgått, att det är ytterst tveksamt om studier som renodlat syftar till at t 
studera en faktor, exempelvis gruppstorlek, tillför betydelsefull kunskap i 
framtiden. Motstridiga resultat torde ofta bero på att olika betingelser har 
rått för olika undersökningar. Exempelvis h ar olika problemtyper använts 
vid studiet av gruppstorlekens betydelse. Detta resonemang leder till 
slutsatsen att det är av stor betydelse att flera faktorer studeras samtidigt 
vid p roblemlösning i gru pp, och att uppläggningen av studierna möjliggör 
en analys av betydelsen av respektive faktor, samt framför allt analyser av 
interaktioner mellan två el ler flera faktorer. 

Vid en genomgång av databasen ERIC framkom dock att av de studier, 
som införts mellan 1983 och 1990, förekom 77 med sökordet Group 
Problem Solving, 49 med Group Composition, 106 med Group Size, 24 med 
Group Norm, 2 med Group to Individual, 58 med Type of Problem. En 
kombination av det centrala sökordet Group Problem Solving och vart och 
ett av de övriga sökorden resulterade i endast en studie. Den innehöll 
faktorerna Group Problem Solving och Group Composition. 

Här refererade empiriska undersökningar och experiment har företrädesvis 
genomförts med amerikanska studenter som försökspersoner. Vidare har 
de som regel skett i laboratoriemiljö, exempelvis i speciellt inredda utrym
men där försökspersonerna har testats. Problemlösningsuppgifterna har 
ytterst sällan anknutit till studenternas aktuella utbildningssituation. 
Vanligtvis har en grupp i sänder studerats i anslutning till en eller i 
undantagsfall två betingelser. I stor utsträckning saknas skolforskning, där 
pedagogiska smågruppsexperiment genomförts i en naturlig klassrums
situation. Dessutom har endast ett fåtal undersökningar studerat effekten 
av problemlösningen i grupp för individen i termer av individuell kunskaps
behållning på kort och lång sikt. 

De klassrumsstudier som denna avhandling bygger på genomfördes i d en 
svenska grundskolan med elever i åldern tio till elva år som försöksperso
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ner. Ambitionen var att problemlösningsituationerna skulle likna elevernas 
naturliga klassrumssituationer. En pedagogiskt utbildad instruktör 
fungerade som lärare och alla eleverna bearbetade problemlösningsuppgift
erna samtidigt. Dessa var så konstruerade att de ansågs utgöra ett tämligen 
naturligt inslag i elevernas vardagsarbete. Grupproduktiviteten i termer av 
både gruppens gemensamma resultat och effekterna för den enskilde 
eleven studerades. Bifaktoriella och multifaktoriella designer användes. I 
två av studierna möjliggjordes analyser av faktorn grupproduktivitet i 
tidigare definierad innebörd. 

I nästa kapitel redovisas den första klassrumsstudien. Där studeras 
problemlösning i grupp map både gruppsammansättning och gruppstorlek. 
De olika gruppsammansättningarna utgörs av abilitetsnivåerna hög, medel 
och låg, och de gruppstorlekar som studeras är, engrupp (individer), 
tvågrupp och tregrupp. Dessutom studeras elevernas individuella kunskaps
behållning en vecka senare. 
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KLASSRUMSSTUDIE I 

En del lärare anser a tt s k lå gpresterande elever har lika s tor eller tom 
större nytta av a tt arbeta i grupp jämfört med högpresterande elever. Jag 
tänker här på nyttan i termer av kognitiva prestationer i klassrummet, 
exempelvis vid problemlösning. Empiriskt stöd för detta finns i e n inom 
detta område välkänd studie av Goldman (1965), som fann att lågpresteran
de amerikanska studenter kunde dra nytta av grupprocessen på ett bättre 
sätt än högpresterande då de löste kognitiva problem. Å andra sidan har 
exempelvis Laughlin and Bitz (1975) demonstrerat motsatt resultat, som 
förmodligen stämmer väl överens med många andra lärares uppfattning, dvs 
att de högpresterande eleverna har större möjlighet att utnyttja arbetet i 
grupp än de lågpresterande. Även uppfattningen om gruppstorlekens 
betydelse varierar. Många lärare menar att de högpresterande kan utnyttja 
ökad gruppstorlek bättre än de lågpresterande. 

Ur praktisk pedagogisk synvinkel är både gruppstorlek och gruppsam
mansättning intressanta faktorer. Vilken gruppstorlek ska jag välja för att 
få ett så bra resultat som möjligt? Hur ska jag sät ta samman grupperna? 
Duktiga för sig och svaga för sig? Pojkar för sig och flickor för sig? 
Blandade grupper av duktiga och svaga, av pojkar och flickor? Ska jag gå 
efter någon annan indelningsgrund? Intressanta frågor för den intresserade 
läraren. 

Även om alla d e betingelser för faktorn gruppsammansättning, som dessa 
frågor implicerar, är intressanta, kan svårligen alla studeras vid samma 
tillfälle av praktiska skäl. Att gruppsammansättningen i denna studie kom 
att utgöras av prestationsnivåerna hög, medel och låg m otiverades bl a av 
relevansen för den svenska grundskolan. Prestationsnivåns betydelse för 
möjligheten att prestera goda resultat anses allmänt vara en viktig 
förutsättning, kanske den viktigaste. Dessutom har diskussioner om 
nivågruppering eller ej förekommit vid upprepade tillfällen i olika 
sammanhang. 

Den design som användes möjliggjorde analys av potentiell statistisk 
interaktion mellan faktorerna gruppstorlek och gruppsammansättning. Ur 
forskningens synvinkel är denna uppläggning, i enlighet med i i nledningen 
fört resonemang, synnerligen väsentlig. 

Ur pedagogisk synvinkel är det av s tort intresse att studera vad interak-
tionen i grupp leder till fö r den enskilde eleven. En individuell mätning 
genomfördes därför en vecka efter problemlösningstillfället. Att just en 
vecka valdes hängde samman dels med praktiska hänsyn, dels med 
klasslärarnas uppfattning, att en vecka väl speglade en pedagogisk 
verklighet. De ansåg att många individuella prov ges ca en vecka efter 
avslutad inlärning. 
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Den första studien i detta avhandlingsarbete avsåg sammanfattningsvis att 
belysa fö ljande forskningsfrågor. 

Hur påverkar gruppstorleken grupproduktiviteten? 

Hur skiljer sig grupper av högpresterande, grupper av medelpresterande 
och grupper av lågpresterande åt med avseende på grupproduktiviteten? 

Vilken statistisk interaktion erhålles mellan faktorerna gruppstorlek och 
gruppsammansättning? (Se även Sjödin, 1979 och Egerbladh & Sjödin, 
1981.) 

Metod 

Design och försökspersoner 

En 3 (Gruppstorlek 1, 2 och 3) X 3 (Gruppsammansättning, abilitetsnivåer-
na hög, medel och låg) design användes. Båda faktorerna gruppstorlek och 
gruppsammansättning definierades som mellangruppsfaktorer. E tthundra-
sextiosex elever i års kurserna fyra oc h f em i grundskolan deltog. Vid den 
mätning av kunskapsbehållningen som genomfördes var bortfallet 18 elever. 
Ett slumpmässigt bortfall orsakat av i huvudsak sjukfrånvaro. En kontroll
grupp bestående av 140 elever löste individuellt samma uppgifter som 
användes för att mäta den individuella kunskapsbehållningen. 

Mätinstrument 

Ett grupplösningstest konstruerades (bilaga 1). Det utgjordes av problem
lösningsuppgifter som syftade till at t lära eleverna förstå betydelsen av för 
dem okända och svåra ord. Varje uppgift hade en kort inledning i vilken 
det okända ordet användes korrekt. Det okända ordet var understruket. 
Efter ingressen följde fyra på ståenden. I vart och ett av dessa påståenden 
ingick d et okända ordet, men i en dast ett av des sa var det okända ordet 
korrekt använt. Utifrån ingressen skulle således eleverna sluta sig till 
betydelsen av det okända ordet, för att därefter kunna avgöra i vilket 
sammanhang det använts på ett riktigt sätt. Följande är ett exempel på en 
sådan uppgift: Det värsta som finns är skolan, tycker Kalle. Han avskyr allt 
som har med skolan att göra. Både föräldrarna och lärarna är mycket 
oroade över Kalles aversion mot skolan, (a) Kalle visade ofta tecken på 
aversion, när han sysselsatte sig med sin hobby, (b) Aversion är ett sätt att 
lära sig att uppföra sig ordentligt i skolan, (c) Per ogillade starkt att 
deltaga i någon form av idrott, vilket hans syster tyckte var konstigt, 
eftersom hon inte hyste denna aversion mot idrott, (d) Pers föräldrar var 
oroliga över att Per inte hade aversion nog att klara skolarbetet. 

Stor vikt lades vid att de svåra ord som ingick i ins trumentet verkligen var 
okända för eleverna. I ett första steg intervjuades därför sju elever i 
årskurs sex. De ansågs av sin lärare ha god v erbal förmåga. De förelades 
56 i vardagsspråket relativt ovanliga ord. Därefter fick de i uppgift att 
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ange vilka de kände till och eventuellt även visste betydelsen av. På 
grundval av dessa intervjuer sorterades 20 ord bort. Till vart och ett av de 
återstående 36 orden konstruerades en problemlösningsuppgift enligt ovan. 
Dessa uppgifter utprovades på en klass i åk 4 och en i å k 5, tillhopa 29 
elever, som löste uppgifterna individuellt. Proceduren framgår av bilaga 2. 
Utprövningen resulterade i en god spridning mellan försökspersonerna 
(M = 19.62, s = 7.55). 

I direkt anslutning till utprövningen angav eleverna de ord som de even
tuellt kände till eller visste betydelsen av sedan tidigare. Vidare un
dersöktes uppgifternas distraktorer. De som hade ringa eller ingen svars
frekvens omarbetades eller ströks. Likaså ströks de av eleverna kända 
orden. Sju uppgifter uteslöts inför den slutgiltiga utprövningen. 

Den slutliga utprövningen genomfördes med 93 elever i två kl asser i åk 4 
och tre klasser i åk 5 . Efter det att varje elev, för vart och ett av de svåra 
orden, angett om hon eller han kände till eller visste betydelsen av ordet 
(bilaga 3) löstes uppgifterna individuellt (bilaga 2). 

Lösningsfrekvens (p) och diskriminationsindex (rbis) beräknades för 
respektive uppgift. Det visade sig att fem av uppgifterna diskriminerade 
dåligt mellan duktiga och svaga elever. Dessa uteslöts följaktligen varför 
det slutliga mätinstrumentet kom att innehålla 24 uppgifter. Svårig
hetsgraden för dessa uppgifter varierade från p = .85 till p = .28 och 
diskriminationsindex översteg rÒIJ=.33. M= 12.98 och s = 4.77. Uppgifter
na placerades i svårighetsgrad från den lättaste till de n svåraste. En elev 
kände till b etydelsen av sex av orden. Två andra kände till b etydelsen av 
ett av dessa o rd. Övriga 18 ord var okända för samtliga 93 elever. 

För att erhålla ett mått på instrumentets validitet beräknades produktmo-
mentkorrelationskoefficienten i relation till en lärarskattning avseende 
elevernas kunskaper och färdigheter i svenska, rättstavning undantaget. 
Den gjordes utifrån en niogradiga skala, (r^) blev .67. 

Ytterligare ett mätinstrument, ett kunskapsbehållningstest, konstruerades 
(bilaga 4). Detta var avsett att en vecka senare mäta effekter av 
inlärningen i samband med lösandet av de uppgifter som beskrivits tidigare. 
I detta instrument utgjorde de svåra orden stimuliord. Till vart och ett av 
dessa angavs fyra svarsalternativ. Ett av dessa var en synonym till 
stimuliordet och de övriga tre utgjorde distraktorer. Ett exempel: 
AVERSION ambition, motvilja, illvilja, ängsla n. För att erhålla lämpliga 
synonymer och väl fungerande distraktorer i varje uppgift genomfördes 
tre utprövningar. Totalt 174 elever i åk fyra och åk fem deltog i des sa. 

Förförsök 

För att testa den planerade proceduren för huvudundersökningen, och för 
att få en uppfattning om hur grupplösningstestet kunde tänkas fungera 
genomfördes ett förförsök. Den tid som avsattes för ändamålet var 24 
minuter, d v s en minut per uppgift. Syftet var dessutom att undersöka hur 
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eleverna upplevde sitt deltagande i undersökningen. Detta gjordes med 
hjälp av ett attitydformulär som besvarades efter det att problemlösningen 
i grupp genomförts. Formuläret bestod av t re frågor som rörde elevernas 
uppfattning om svårighetgrad, trivsel och den avsatta tiden för problem
lösandet. Åttio elever från två klasser i åk fyra och två klasser i åk fem 
deltog. 

Den planerade proceduren, dvs undersökningsledarnas instruktion, 
gruppindelning, problemlösningsfasen samt mätningen av kunskapsbehåll
ningen som genomfördes en vecka senare fungerade väl. Hälften av 
eleverna ansåg att uppgifterna varken var svåra eller lätta, ca en tredjedel 
att de var svåra och 14 % att de var lätta. Tre fjärdedelar (72 %) tyckte 
att det var roligt eller mycket roligt att lösa uppgifterna. Endast 4 % ansåg 
att det var tråkigt eller mycket tråkigt. De flesta (79 %) ansåg att tiden för 
problemlösningen var väl anpassad. 

Här redovisad empiri pekar på att såväl svårighetsgrad som avdelad tid för 
problemlösning var väl vald, samt att eleverna överlag trivdes bra med 
problemlösningssituationen. Detta var också helt i överensstämmelse med 
den subjektiva uppfattning som undersökningsledarna fick. 

Denna redovisning torde kunna tolkas så, att problemlösningssituationen 
upplevdes meningsfull för eleverna och därmed var r elevant utifrån deras 
utgångspunkt. Eleverna var dessutom motiverade att lösa uppgifterna. 

Även nu undersöktes elevernas kännedom om ordens innebörd (bilaga 3). 
Två elever visste betydelsen av ett av orden och en elev betydelsen av ett 
annat ord. 

Procedur 

Fördelning av e leverna på de olika abilitetsnivåerna hög, medel och låg 
gjordes på basis av den verbala delen i ett IQ-test konstruerat för 
årskurserna fyra och fem (Westrin, 1973). Detta deltest bedömdes mäta 
väsentliga resurser för lösandet av grupplösningstestet. Sedan gjordes en 
slumpmässig fördelning på de olika gruppstorlekarna (1, 2 och 3) inom 
respektive abilitetsnivå. Slumpningen genomfördes på så sätt att grupperna 
bildades av elever i samma klass och att varje grupp kom att bestå av 
antingen pojkar eller flickor. Undersökningen genomfördes i elevernas 
ordinarie klassrum. 

Både tvågrupperna och tregrupperna placerades vid två bänkar. Grupperna 
instruerades att samarbeta, men ändå lämna individuella svar. De som 
arbetade enskilt instruerades att inte samarbeta med andra elever. Samtliga 
instruerades att arbeta snabbt men ändock noggrant och att arbeta så tyst 
som möjligt för att inte störa kamraterna. Om de inte kunde lösa en 
uppgift, skulle de inte hoppa över den utan välja de t svarsalternativ, som 
de ansåg var det mest troliga. Eleverna uppmanades också, att om de blev 
klara innan tiden var s lut, skulle de i fö rsta hand kontrollera sina svar, i 
andra hand räcka upp handen varpå försöksledaren delade ut extraupp
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gifter. Instruktion och placering av e leverna i gr upper tog ca 10 minuter, 
genomförandet 24 minuter. En vecka senare mättes elevernas individuella 
kunskapsbehållning. Kunskapsbehållningstestet användes och mätningen 
genomfördes även nu i elevernas ordinarie klassrum. Tiden var begränsad 
till 10 minuter. Proceduren framgår av bilaga 5. 

Under approximativt motsvarande tidsperiod som mätningen av den 
individuella kunskapsbehållningen genomfördes, studerades kontroll
gruppens förmåga att lösa uppgifterna på kunskapsbehållningstestet. Det 
tillvägagångssätt som användes vid mätningen av kunskapsbehållningen 
tillämpades. Instruktionens formuleringar anpassades dock till a tt det var 
en kontrollgrupp som studerades och således inte en uppföljning av 
tidigare genomförd grupplösning. Dessförinnan hade fördelning av eleverna 
på de olika prestationsnivåerna hög, medel och låg gjorts på motsvarande 
sätt som för de elever som deltog vid gru pplösningen. 

Resultat och diskussion 

De data som presenteras och analyseras består av dels resultaten från 
grupplösningstestet och dels resultaten från kunskapsbehållningstestet. För 
att förenkla skrivningen fortsättningsvis kombineras prestationsnivåerna 
hög (H), medel (M) och låg (L) med gruppstorlekarna 1, 2 och 3 så att 
högpresterande individer skrivs Hl, medelpresterande tvågrupper skrivs 
M2, l ågpresterande t regrupper skrivs L3 osv. 

Problemlösning 

I tabell 1 presenteras resultaten från variansanalys på basis av faktorerna 
gruppstorlek och gruppsammansättning beträffande grupplösningen. 

Tabell 1. Resultat av variansanalys baserad på gruppstor
lek och gruppsammansättning. 

Källa df MS F D< 
Gruppstorlek (A) 2 29. 20 1, .85 
Gruppsammansättning (B) 2 825. 13 52, .26 .01 
A X B 4 93. 32 5, .91 .01 
Error 157 15. 79 

Som framgår av tabellen så var huvudeffekten gruppsammansättning sig
nifikant (F(2/157) = 52.26 p < .01). Av betydligt större intresse var dock 
den signifikanta interaktionen mellan gruppstorlek och gruppsammansätt
ning (F(4/157) = 5.91 p < .01). Medelvärden och standardavvikelser 
framgår av ta bell 2. 
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Tabell 2. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) på 
grupplösningstestet, samt antalet elever (n) 
för angivna nivåer av betingelserna grupp
storlek och gruppsammansättning. 

Gruppsammansättning 
Gruppstorlek 

Hög 
M 14,56 19.41 20.00 
S 4.28 2.68 4.50 
n 18 22 15 

Medel 
M 14.12 11.83 13.33 
s 2.97 3.50 4.53 
n 17 24 15 

Låg 
M 10.10 11.64 8.95 
s 3.79 5.56 2.98 
n 20 14 21 

Den signifikanta interaktionen Gruppsammansättning X Gruppstorlek 
illustreras i figu r 1. 

rrrm 

— Medel 

Figur 1. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek 
X Gruppsammansättning 

Den signifikanta interaktionen mellan gruppstorlek och gruppsammansätt
ning indikerar att H kan utnyttja interaktionen i grupp bättre än M och L 
(se figur 1). En tänkbar förklaring kan vara att högpresterande kan dra 
nytta av de andra gruppmedlemmarnas resurser på ett sätt som gynnar 
grupprestationen. När någon i gruppen föreslår en lösning så har de andra 
resurser att avgöra om den är korrekt eller inte och därmed möjlighet att 
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ta ställning till om förslaget skall accepteras som gruppresultat eller ej. 
Gruppmedlemmarna känner också varandra väl, vilket gör att de vet att 
alla i gruppen har goda resurser. Detta i sin tur gör att gruppmedlemmarna 
har stort förtroende för varandra, vilket gör att de har lätt att acceptera 
framlagda förslag. Det är sannolikt att det omvända resonemanget gäller 
för lågpresterande. När någon i gruppen föreslår en lösning så har de 
andra inte tillräckliga resurser för att avgöra om förslaget är korrekt eller 
ej. Gruppmedlemmarnas förtroende för förslagsställarens resurser att lösa 
uppgiften är kanske heller inte det bästa. Lågpresterande har dessutom 
förmodligen färre unika resurser än de högpresterande eleverna, vilket i 
sin tur innebär att de har betydligt färre konstruktiva förslag att bidra med. 

Resultatet är intressant eftersom Steiners typologi predicerar, som jag 
beskrivit tidigare, att om problemtypen är disjunktiv, så ska gruppres-
tationen bli högre än den individuella prestationen. Av resultatet för 
högpresterande grupper är det rimligt att spekulera i a tt problemtypen i 
denna undersökning är disjunktiv. Resultaten för medel- och lågpresteran
de grupper ger däremot inget belägg för att så skulle vara fallet. Detta 
pekar på att inte bara problemtypen per se har betydelse för gruppres-
tationen. Problemtypen i förening med andra faktorer, exempelvis 
gruppsammansättning, är troligen av minst lika stort intresse. Detta visar 
också på betydelsen av a tt två ell er flera faktorer studeras samtidigt. 

Kunskapsbehållning 

Den variansanalys som genomfördes visade att ingen interaktionseffekt 
förelåg mellan faktorerna gruppstorlek och gruppsammansättning (F(2/139) 
= 0.77 p < 1). Däremot var huvudeffekten gruppsammansättning fortfa
rande signifikant (F(2/139) = 21.13 p < .01). 

Medelvärden och standardavvikelse för antalet korrekt lösta uppgifter i 
kunskapsbehållningstestet presenteras i tabell 3. Dessutom presenteras 
kontrollgruppens resultat. 
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Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) på 
kunskapsbehållningstestet och antal elever 
(n) för angivna nivåer av betingelserna 
gruppstorlek och gruppsammansättning, samt 
motsvarande värden för kontrollgruppen. 

Gruppsam- Gruppstorlek Kontroll-
mansättnina 1 2 3 grupp 
Hög 

M 11.29 14.35 12.64 10.02 
s 4.74 4.59 4.47 3.43 
n 17 17 14 46 

Medel 
M 9.33 9.22 8.93 7.53 
s 3.67 2.89 2.21 2.61 
n 15 23 14 45 

Låg 
M 7.59 8.67 8.11 7.90 
s 2.39 4.35 1.62 2.60 
n 17 12 19 49 

Resultatet från mätningen avseende kunskapsbehållningen, visar att den 
interaktion, som uppstod mellan faktorerna gruppsammansättning och 
gruppstorlek vid problemlösningstillfället, inte kvarstod. Det kan tolkas 
som att de högpresterande, som så effektivt kunde utnyttja gruppsituatio
nen för att uppnå goda resultat på problemlösningstestet, inte kunde 
prestera lika goda resultat individuellt på kunskapsbehållningstestet. En 
inlärningseffekt i d irekt relation till prestationen vid problemlösningen i 
grupp förelåg således inte. 

Vid en jämförelse med kontrollgruppen framkommer dock att viss inlärning 
skett. Signifikanta medelvärdesskillnader (p<.05) påvisades (t-test) mellan 
kontrollgrupp/hög och H2, kontrollgrupp/hög och H3, kontrollgrupp/medel 
och Ml, samt mellan kontrollgrupp/medel och M2. 

Som tidigare sagts lades stor vikt vid att de svåra ord som ingick i 
mätinstrumenten var okända för eleverna. Mätningen av kontrollgruppen 
visade dock att elever med hög abilitet hade kunskaper som resulterade i 
en genomsnittlig prestation långt bättre än de sex rätt som uppnås som 
resultat av slumpen. Förutom en viss kännedom om de svåra ordens 
betydelse, kan det även vara brister i m ätinstrumentet vad avser distrak
torerna som ger detta utfall. Elever med medel eller låg abilitet hade 
däremot ytterst marginella kunskaper. 

Det bör även uppmärksammas att de slutsatser som kan dras från denna 
mätning av k unskapsbehållningen är baserade på att två olika mätinstru
ment användes för problemlösning respektive kunskapsbehållning. För att 
prestera bra på kunskapsbehållningstestet räcker det därför inte enbart 
med att registrera och lära in det korrekta svarsalternativet. Det krävs 
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framför allt, att den enskilde gruppmedlemman förstått varför gruppen 
svarat som den gjort. 

Resultaten för hög- respektive medelpresterande elever, visar att viss 
inlärning skett vid grupplösningstillfället, vilket inte var fallet för 
lågpresterande elever. För medelpresterande verkade inte gruppstorleken 
vid problemlösningen ha någon större betydelse för prestationen på 
kunskapsbehållningstestet. Däremot kunde elever från högpresterande 
tvågrupper och tregrupper prestera signifikant bättre resultat än kontroll
gruppen, vilket de som arbetat individuellt inte klarade. Detta resultat 
tyder på, att endast elever med hög abilitet kan utnyttja gruppinterak-
tionen till effektiv inlärning och kunskapsbehållning. En möjlig förklaring 
kan vara, att eftersom eleverna känner varandra väl, vet de duktiga att 
båda/alla tre i gruppen har goda resurser för att lösa problemet. De lyssnar 
därför till varandras förslag och argument, och diskuterar sig fram till en 
slutlig lösning. Alla omfattas av svaret och har även förstått varför gruppen 
lämnat det svar den lämnat. De svaga v et att ingen i gruppen har särskilt 
goda resurser för att lösa problemet. De anstränger sig därför inte i någon 
större utsträckning när det gäller att förstå hur en medlem i gruppen 
kommit fram till et t lösningsförslag. 

Avslutningsvis vill jag anfö ra, att den statistiskt säkerställda interaktionen 
är intressant så till vida, att den ger belägg för antagandet angåense 
interaktion mellan faktorerna gruppstorlek och gruppsammansättning. 
Resultatet förklarar - åtminstone delvis - även tidigare inkonsistenta 
resultat beträffande gruppstorlek och gruppsammansättning per se. En viss 
gruppsammansättning kan således gynnas av en viss gruppstorlek och vice 
versa. Det är även av intresse att notera, att interaktionen mellan dessa två 
faktorer ej har demonstrerats empiriskt i e n klassrumsstudie tidigare, så 
vitt jag vet. Det finns kunskap om A (gruppstorlek) och om B (gruppsam
mansättning) men ej om A X B, vilket jag skriver väl medveten om många 
reliabilitets- och validitetsproblem. 

Under förutsättning att resultaten i denna studie i någon mån kan 
generaliseras till den svenska grundskolan i allm änhet och mellanstadiet i 
synnerhet, ger de underlag för en synnerligen viktig fråga för den praktiska 
pedagogiken. H ur ska vi k unna underlätta problemlösning i g rupp för de 
svagpresterande, så att grupproduktiviteten ökar även för dem? 

I nästa kapitel redovisas den andra klassrumsstudien. Där studeras 
betydelsen av gruppsammansättning och gruppnorm för problemlösning i 
grupp och för individuell kunskapsbehållning omedelbart efter problemlös
ningstillfället. De tvågrupper som bildades utgjordes av pojkar eller flickor. 
Inga biandgrupper förekom. Indelningsgrund för gruppsammansättningen 
var således kön i denna undersökning. De gruppnormer som bildades 
genom att olika instruktioner användes var samarbete, tävling och fria 
normer. Den problemtyp som användes i u ndersökning ett kompletterades 
med ytterligare en problemtyp. 
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KLASSRUMSSTUDIE II 

I klassrumsstudie I gällde s k fria normer, dvs varje enskild grupp hade 
friheten att utveckla sin gruppnorm utifrån vad de enskilda gruppmedlem
marna ansåg skulle gälla. Detta är enligt min mening det vanligaste grupp
arbetsklimatet i d e allra flesta pedagogiska sammanhang där grupparbete 
eller någon form av g ruppinteraktion, förekommer. Många lärare har då 
blivit besvikna både på gruppinteraktionen och på resultatet av gruppernas 
arbete. En viktig a nledning till de tta torde vara, att de gruppnormer som 
utvecklats inte varit de som läraren förväntat sig, nämlig en e tt samarbete 
där gruppmedlemmarna maximalt utnyttjat varandras resurser i en effektiv 
gruppinteraktion. I stället har ofta enskilda gruppmedlemmar strävat mot 
individuella mål och ibland har subgrupper uppstått (se exempelvis Sjödin, 
op.sit.). Interaktionen i grupp har begränsats till respektive subgrupp. 
Därmed har inte gruppen gemensamt kunnat utnyttja gruppmedlemmarnas 
unika resurser. Motivationen har inte heller alltid varit den bästa, såvitt 
jag ka n förstå utifrån mina egna erfarenheter. 

När grupperna utvecklar s ina egna normer så beror det vanligtvis på att 
det inte finns uttalade pedagogiska krav. Läraren har inte gjort klart för 
grupperna vilka f örväntningar som hon/han har på dem. Det är dessutom 
troligt att läraren inte har klart för sig, vilken målsättning som hon/han har 
med grupparbetet. Om läraren däremot klart anger vilka krav som ställs på 
gruppen och på den enskilde gruppmedlemmen, kommer gruppnormerna 
troligen att anpassas till dessa krav. 

I denna klassrumsstudie görs ett försök att genom instruktioner inducera 
samarbetsnormer och tävlingsnormer i grupperna. Detta innebär att 
instruktionerna är så utformade att gruppmedlemmarna förväntas arbeta 
mot gemensamma respektive individuella mål. D essutom studerades även 
fria normer. 

Klassrumsstudie I visade att effekten av olika gruppsammansättningar kan 
ha stort inflytande på grupproduktiviteten. En statistisk interaktion förelåg 
mellan gruppstorlek och gruppsammansättning. Högpresterande kunde 
utnyttja situationen i grupp till en ökad prestation, vilket medel- och 
lågpresterande inte klarade. En annan, i ungdomsskolan mycket vanligt 
förekommande gruppsammansättning, utgör indelningen i flickgrupper 
respektive pojkgrupper. Hur påverkar denna gruppsammansättning 
grupproduktiviteten? Det är min uppfattning, att flickor tränas mer i 
samarbete både i hemm en och i kamratkretsen än pojkar, medan pojkar är 
betydligt mer inriktade mot tävling än vad fl ickor är. 

Dessa tankegångar får stöd i en av Wernersson (1988) presenterad 
kunskapsöversikt om hur elevernas könstillhörighet påverkar deras 
skolsituation. Några undersökningar om samarbete kontra konkurrens 
analyserades. En av dessa, rapporterad av Lever (1978), undersökte 10-
11-åringarnas lekar. Wernersson drar följande slutsatser: 
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Tävlingsmomentet är centralt i (åtminstone amerikanska) pojkars lekar, men 
undviks bland flickorna. 

Samarbete förekommer i olika form i flickors och pojkars lekar. I pojkarnas 
lekar finns samarbete i form av att olika roller skall fungera ihop. I 
flickornas lekar finns samarbete i form av hänsynstagande till de andras 
behov. (sid 99) 

En annan undersökning som presenterats av Peterson och Fennema (1985) 
studerade könsskillnader beträffande prestationer, när konkurrens eller 
samarbete användes vid matematikundervisning i åk 4. Det visade sig, at t 
det uppstod skillnader mellan könen. Wernersson sammanfattar: 

Tävling är bra för pojkar, men dåligt för flickor, samarbete tycks vara bra 
för flickor, men dåligt för pojkar." (sid 99) 

Det är således rimligt att anta, att det uppstår en statistisk interaktion 
mellan faktorerna gruppnorm och gruppsammansättning. 

Av resonemanget i det inledande kapitlet framgår, att faktorn problemtyp 
troligen har stor betydelse för grupprestationen. För att studera effekten 
av denna faktor användes i den na studie två olika problemtyper. Den ena 
utgjordes av samma problemtyp som i studie I. Även om gruppsam
mansättningen i denna studie medförde svårigheter att klassificera 
problemtypen utifrån Steiners typologi, ä r det rimligt a tt anta, att den är 
kvasidisjunktiv. Mellan de två extrema problemtyperna disjunktiva prob
lem och konjunktiva problem placerar nämligen Steiner exempelvis 
kvasidisjunktiva problem. Denna typ av problem innebär att gruppres
tationen förväntas bli högre än gruppmedlemmarnas individuella pres
tationer, men dock icke på samma nivå som gruppens bäste medlem. 
Anledningen till detta är främst de samordningssvårigheter som uppstår då 
det korrekta lösningsförslaget inte är lika tillgängligt för gruppmed
lemmarna som vid entyd igt disjunktiva problem. 

Den andra problemtypen konstruerades för att representera den disjunktiva 
problemtypen. I den fortsatta framställningen kommer denna problemtyp 
att benämnas som problem med hög tillgänglighet och den problemtyp som 
användes i studie I som problem med låg till gänglighet. 

Skillnaden i tillgänglighet gör, att de båda problemtyperna sannolikt 
kommer att ge upphov till olika gruppinteraktioner. Härav följer att 
möjligheten till förståelse och inlärning för den enskilde gruppmedlemmen 
kommer variera med problemtypen. 

Resultatet av klassrumsstudie I antyder att problemtypen i interaktion med 
andra faktorer, exmpelvis gruppsammansättning, har stor betydelse för 
grupprestationen. Det är även av s tort intresse att studera om problem
typen interagerar med faktorerna gruppnorm och/eller gruppsammansätt
ning. 
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Gruppens produktivitet har som regel definierats och studerats i termer av 
gruppmedlemmarnas gemensamma prestation. De enskilda gruppmedlem
marnas individuella prestation efter avslutad gruppinteraktion är emellertid 
av s tor betydelse för en samlad bedömning av gruppproduktiviteten. Jag 
har tidigare argumenterat för att möjligheten till inlärning för den enskilde 
gruppmedlemmen varierar med problemtypen och därmed också den 
individuella kunskapsbehållningen. Det är även rimligt att anta, att 
gruppnormen har stor betydelse i detta sammanhang. Den gruppnorm som 
leder till e tt samarbete som innebär, att samtliga gruppmedlemmar aktivt 
strävar mot att alla i gru ppen omfattas av grupplösningen ger troligen en 
helt annan möjlighet till in lärning, än den gruppnorm som resulterar i at t 
gruppmedlemmarna uteslutande strävar efter att uppnå individuella mål. 
Den som framlägger en korrekt lösning är knappast angelägen att använda 
tid och krafter på att få övriga gruppmedlemmar att omfattas av lösningen. 

Uppdelningen av grupproduktivitet i grupprodukt och individuell kunskaps
behållning är enligt min mening viktig för att vi b ättre ska kunna förstå 
helheten, när det gäller gruppinteraktionens betydelse. I denna un
dersökning bildades därför faktorn grupproduktivitet utifrån gruppvärden 
(grupprodukten) och efterföljande individuella värden (individuell kun
skapsbehållning). (Se även Sjödin, 1982 och Egerbladh & Sjödin, 1986.) 

Denna klassrumsstudie syftade sammanfattningsvis till a tt belysa fö ljande 
forskningsfrågor. 

Hur påverkar inducerade gruppnormer grupproduktiviteten? 

Hur skiljer sig grupper av flickor och grupper av p ojkar åt med avseende 
på grupproduktiviteten? 

Vilken betydelse har olika problemtyper vad avser lösningens tillgänglighet 
när det gäller grupproduktiviteten? 

Vilka statistiska interaktioner erhålles mellan faktorerna gruppnorm, 
gruppsammansättning, problemtyp och grupproduktivitet? 

Metod 

Design och försökspersoner 

En 2(Gruppsammansättning, flickor och pojkar) X 3(Gruppnormer, fria 
normer, tävling och samarbete) X 2(Grupproduktivitet, grupprodukt och 
individuell kunskapsbehållning) X 2(Problemtyp, hög respektive låg 
tillgänglighet) design användes. Gruppsammansättning och gruppnorm 
definierades som mellangruppsfaktorer. Grupproduktivitet och problem
typ definierades som inomgruppsfaktorer. Av d e 180 elever från årskurs 
fyra och fem som deltog i undersökningen var 92 flickor och 88 pojkar. 
Den slutliga fördelningen beträffande mellangruppsfaktorerna innebar, att 
15 flickgrupper o ch 15 pojkgrupper deltog i fr ia normer, 14 flickgrupper 
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och 16 pojkgrupper deltog i tävling och 17 flickgrupper och 13 pojkgrupper 
deltog i samarbete. 

Mätinstrument 

Den ena problemtypen - anagram - antogs representera problem med hög 
tillgänglighet. Mätinstrumentet bestod av tio meningsfulla ord som utgjorde 
stimulusord (bilaga 6). Dessa ord skulle ombildas till nya meningsfulla ord 
bestående av samtliga bokstäver som ingick i stimulusordet. Det nya ordet 
FARSTU kan exempelvis bildas av ordet FRUSTA. Vid konstruktionen av 
mätinstrumentet genomfördes en utprövning av 60 anagram med konven
tionella psykometriska metoder (se exempelvis Henryson, 1970). Vid den 
slutgiltiga utprövningen deltog 177 elever i årskurs 4 och årskurs 5. De 
anagram som kom att ingå i mätinstrumentet valdes bland de, vars 
diskriminationsindex översteg rWj=.44, och vars svårighetsgrad varierade 
mellan p = .74 och p = .26. Det slutliga urvalet gjordes med avsikt att få 
problem med stegrad svårighetsgrad. I mätinstrumentet placerades dessa i 
tur och ordning från det lättaste till det svåraste. 

Den andra problemtypen antogs representera problem med låg tillgänglig
het. Det mätinstrument som konstruerades kom a tt innehålla ett urval om 
tio av de 24 problem, som användes i föregående undersökning. Vid urvalet 
tillämpades ett slumpmässigt förfarande. För att vara säker på att både 
svåra och lätta problem fanns med, slumpades fem bland de tolv första 
problemen och fem bland de återstående tolv. Mätinstrumentet kom därvid 
att innehålla problemen 1, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 21 och 23 i bilaga 1 . 
Ytterligare en förändring gjordes. De fyra svarsalternativen minskades till 
tre. Alternativ (d) ströks. I de fall detta alternativ var det korrekta ströks 
i stället alternativ (c). Anledningen till att antalet problem och antalet 
svarsalternativ minskades var av praktisk och pedagogisk natur. Vid 
utprövningar av proceduren visade det sig vara nödvändiga åtgärder, för att 
de lässvaga skulle klara av a tt genomföra hela undersökningsproceduren. 

Procedur 

Studien genomfördes vid tre tillfällen. Vid varje tillfälle deltog tre klasser. 
Tre instruktörer svarade för genomförandet, en i varje klassrum. Tre olika 
instruktioner användes, en för (a) fria normer, en för (b) tävlingsnormer 
och en för (c) samarbetsnormer. Instruktörerna bytte instruktion vid varje 
nytt undersökningstillfälle. Detta innebar, att varje instruktion genomför
des av var och en av instruktörerna vid ett tillfälle. Verksamheten 
samordnades av en undersökningsledare, dvs författaren till denna 
avhandling. 

Efter det att klasslärarna kontrollerat vilka elever som var närvarande och 
strukit de andra från klasslistan genomfördes gruppindelning och fördel
ning av grupper till de olika betingelserna för respektive gruppnorm. För 
denna fördelning svarade undersökningsledaren. Underlag för indelningen 
utgjordes alltså av klasslistorna som var indelade på så sätt, att pojkarna 
stod för sig i alfabetisk ordning och flickorna för sig. Klasslistans två första 
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pojkar i klass (A) bildade grupp ett och placerades i undersöknings
betingelsen för gruppnorm (a). De två följande bildade grupp ett i 
undersökningsbetingelsen för gruppnorm (b). Därefter följde i tur och 
ordning grupp ett i undersökningsbetingelsen för gruppnorm (c), grupp två 
i undersökningsbetingelsen för gruppnorm (a) osv. När alla i klass (A) för
delats fortsatte fördelningen i klass (B) och därefter klass (C) med den 
betingelse som stod på tur. Om antalet elever inom en klass var udda för 
antingen pojkarna eller flickorna fick dessa lösa uppgifterna i undersöknin
gen individuellt utan att delta i själva undersökningen. De satt dock kvar 
i k lassrummet. 

Vid undersökningstillfälle två tog gruppindelningen vid där den slutade vid 
tillfälle ett, och vid tillfälle tre tog den följaktligen vid där den slutade vid 
tillfälle två. Med denna metodik för gruppindelning och fördelning av 
grupper till de olika undersökningsbetingelserna kom grupperna att bli 
homogena beträffande kön, gruppmedlemmarna kände varandra väl, 
eftersom de var f rån samma klass och antalet grupper blev detsamma i de 
olika betingelserna. Däremot kom antalet pojkgrupper och flickgrupper att 
variera något från betingelse till be tingelse, vilket tidigare redovisats. 

När gruppindelningen var genomförd gick instruktörerna till var sitt 
klassrum. De skrev i respektive klassrum på skrivtavlan upp namnen på de 
grupper som skulle stanna i klassrum (A), de grupper som skulle gå till 
klassrum (B) samt de grupper som skulle samlas i klas srum (C). Därefter 
flyttade eleverna till res pektive klassrum enligt givna in struktioner. På så 
sätt kom alla som skulle arbeta enligt betingelsen för fria gruppnormer att 
samlas i ett klassrum, alla som skulle arbeta enligt betingelsen för 
tävlingsnormer i ett annat och slutligen de som skulle arbeta enligt 
betingelsen för samarbetsnormer i et t tredje. 

Efter det att varje grupp tagit plats vid två bänkar inledde instruktören 
med att gå ig enom och lära eleverna hur de skulle lösa de båda problem
typerna. Tillräcklig tid avsattes för detta moment i syfte att ingen elev 
skulle hysa minsta tvivel, om vad so m avsågs med respektive problemtyp, 
och hur de skulle gå tillväga fö r att lösa d em (bilaga 7). 

Därefter följde instruktionen för de olika gruppnormerna. I betingelsen för 
fria gruppnormer informerades eleverna endast om, att deras uppgift var 
att lösa ett antal uppgifter tillsammans (bilaga 8). I betingelsen för 
tävlingsnormer fick eleverna information om att de först skulle lösa ett 
antal uppgifter i gr upp, därefter skulle ett individuellt prov följa (bilaga 
9). 

Efter det att ni har löst uppgifterna kommer ni att fä ett prov. I det provet 
arbetar ni var för sig, för att se om ni minns vad ni har lärt er. De två från 
varje klass i den här gruppen som blir bäst på provet kommer att sättas upp 
på en lista. Ni ska alltså först hjälpas åt i grupperna att lösa uppgifterna, 
därefter får ni ett prov som var och en ska lösa. 

I betingelsen för samarbetsnormer informerades eleverna om, att efter det 
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att de löst uppgifterna i gr upp, skulle det följa ett individuellt prov, där 
gruppmedlemmarnas gemensamma resultat skulle räknas (bilaga 10). 

Det är väldigt viktigt att ni i gruppen hjälps åt både med att komma på rätt 
svar och att se till att båda i gruppen har förstått, varför gruppen svarar som 
den gör. Efter det att ni har löst uppgifterna kommer ni nämligen att få ett 
prov, för att jag ska se, om ni minns vad ni lärt en Det provet ska ni besvara 
var och en för sig, men när jag rättar provet så lägger jag ihop poängen från 
båda gruppmedlemmarnas resultat. 

Hälften av grupperna löste uppgifter som hörde till den ena problemtypen 
och den andra hälften den andra problemtypen. Tid för lösandet var satt 
till tio minuter. Därefter växlade grupperna uppgift och löste den prob
lemtyp som de inte bearbetat första omgången. Följaktligen gavs alla 
grupper möjlighet att lösa båda problemtyperna (bilaga 11). 

Omedelbart efteråt genomfördes den individuella mätningen. Bänkarna 
flyttades isär och eleverna fick lösa samma uppgifter som i gru ppsituatio
nen. Mätinstrumenten bearbetades i samma ordning som i g ruppsituatio
nen. Tiden var nu satt till fyra minuter. 
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Resultat och diskussion 

I tabell 4 p resenteras resultaten från variansanalys på basis av f aktorerna 
gruppsammansättning, gruppnorm, problemtyp och grupproduktivitet. 

Tabell 4. Resultat av variansanalys baserad på grupp
sammansättning, gruppnorm, problemtyp och 
grupproduktivitet. 

Källa df MS F D< 
Gruppsammansättn.(A) 1 65.56 9.24 .001 
Gruppnorm (B) 2 17.47 2.46 
A X B 2 48.20 6.79 

i—i o
 

Error 84 7.09 

Problemtyp (C) 1 66.38 13.41 .001 
A X C 1 16.59 3.45 
B X C 2 6.71 1.36 
A X B X C 2 2.72 <1 
Error 84 4.95 

Grupproduktivitet(D) 1 17.56 30.85 .001 
A X D 1 .71 1.24 
B X D 2 .61 1.08 
A X B X D 2 2.18 3.83 .05 
Error 84 .57 

C X D 1 13.38 26.46 .001 
A X C X D 1 .01 <1 
B X C X D 2 .46 <1 
A X B X C X D 2 1.06 2.10 
Error 84 .51 

Som framgår av tabellen så var huvudeffekten för gruppsammansättning 
signifikant, F(l,84) = 65.56,p<.001. (Medelvärdet var för flickor M = 6.83 
och för pojkar M = 5.98. Standardavvikelsen var s = 1.79 respektive s = 1.76). 
Även huvudeffekten för problemtyp var signifikant, F(l,84) = 66.38,p <.00-
1. (Medelvärdena var för problemtypen med hög tillgänglighet M = 6.83 och 
för den med låg t illgänglighet M = 5.97, s = 1.64 respektive s = l,19). 
Slutligen var också huvudeffekten för grupproduktivitet signifikant, F(l,84) 
= 17.56,p<.001. (Medelvärdet för grupper var M = 6.62 och för individer 
M=6.18, s = 1.81 och s = 1.75). 

Flickorna presterade således signifikant bättre resultat än pojkarna. Med 
tanke på d enna avhandlings teoretiska underlag var det dock av betyd ligt 
större intresse, att den förväntade interaktionen mellan faktorerna 
gruppsammansättning och gruppnorm var signifikant, F(2,84) = 48.20, 
pc.01. Medelvärden och standardavvikelser framgår av ta bell 5. 
Interaktionen illustreras i figur 2. 
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Tabell 5. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppsammansättning X 
Gruppnorm. 

Gruppsammansättning 
Grupp Pojkar Flickor 
norm M s M s 
Fria normer 4.99 1.75 7.12 1.80 
Tävling 6.55 2.03 6.14 1.93 
Samarbete 6.38 1.51 7.24 1.64 

"• Samarbete 
— Tävling 
- Fri norm 

Flickor 

Figur 2. Figuren illustrerar interaktionen Gruppsammansättning X 
Gruppnorm. 

Även den teoretiskt intressanta interaktionen Gruppsammansättning X 
Gruppnorm X Grupproduktivitet var signifikant, F(2,84) = 2.18,p<.03. 
Medelvärden och standardavvikelser framgår av t abell 6. 

Tabell 6. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för trevägsinteraktionen Gruppsammansättning 
X Gruppnorm X Grupproduktivitet. 

Gruppsammansättning 
Grupp
norm 

Poikar Flickor Grupp
norm Grupp Individ GruDD Individ 
Grupp
norm 

M s M s M s M s 
Fria normer 5.20 1. 81 4.78 1. 69 7.30 1.91 6.93 1. 69 
Tävling 6.91 2. 15 6.19 1. 91 6.11 2.03 6.16 1. 84 
Samarbete 6.62 1. 46 6.15 1. 55 7.62 1.47 6.87 1. 81 
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Interaktionen illustrerar, förutom komplexiteten i relationen mellan 
faktorerna gruppsammansättning och gruppnorm, betydelsen av att 
resultatet av gruppinteraktionen studeras både vad avser gruppprodukt och 
individprodukt. 

Interaktionen mellan faktorerna gruppsammansättning och gruppnorm var 
alltså väntad, och stämmer väl överens med de resonemang och de resultat 
som presenterades i inledningen till denna klassrumsstudie. Flickorna 
gynnades av samarbete och missgynnades av tävling, medan pojkarna 
presterade likartat resultat vid tävling och samarbete. (Se även Imsen, 
1988). 

Hur kommer det sig då att flickorna kunde utnyttja gruppinteraktionen till 
en hög grupproduktivitet även när det gällde fria normer, medan pojkarna 
inte hade den förmågan? En rimlig förklaring kan vara att flickor är vana 
att samarbeta och förmodligen också medvetna om att samarbete är 
effektivt för att nå ett bra resultat. När inga speciella instruktioner ges är 
det därför naturligt för flickor att samarbeta, medan pojkar i nte ansträn
ger sig i någon större utsträckning då tävlingsmomentet saknas. Att 
pojkarnas grupproduktivitet var jämförbar vid tävling och samarbete och 
bättre vid samarbete än vid fria normer torde kunna förklaras av, att även 
gruppnormen samarbete innebar en form av tävling. Pojkarna upplevde 
eventuellt, att bra samarbete ökade möjligheterna till ett bra totalresultat 
i gruppen. Samarbete blev måhända ett tävlingsmoment i sig. 

I anslutning till de tta resonemang är det av in tresse a tt beakta Werners
sons slutsats utifrån Peterson och Fennemas undersökning (Wernerson, 
1988): 

Könsskillnader i klassrummet - vilka de är och vad de har för orsaker och 
konsekvenser - är mycket komplicerade. Risken att dra felaktiga slutsatser 
från empiriska studier inom detta område är,; med andra ordf stor: (sid 99) 

Detta är ett mycket viktig t konstaterande som stöder min u ppfattning a tt 
det är nödvändigt att vara ytterst försiktig vid tolkning av resultat över 
huvud taget, när endast en eller ett par faktorer studerats. Denna 
försiktighet är dessutom speciellt angelägen när studierna inte genomförts 
i försökspersonernas naturliga miljö och under verklighetstrogna förhållan
den. 

Den statistiskt signifikanta interaktionen mellan problemtyp och grupp
produktivitet, F(l,84) = 13.38,p<.001, var intressant, eftersom den ger 
ytterligare stöd för att både gruppresultat och individuella prestationer bör 
studeras samtidigt inom gruppforskningen och inte minst i pedagogiska 
sammanhang. Lärarna och även föräldrarna är vanligtvis intresserade av 
vad den enskilde eleven lär sig i samband med grupparbete och liknande 
samarbetsformer där problemlösning i grupp kan tänkas ingå. Medelvärden 
och spridningar framgår av t abell 7. 
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Tabell 7. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Problemtyp X Grupproduk-
tivitet. 

Grupproduktivitet 
Probiem- GruDDmätnina Individmätnina 
tVD M s M s 
Hög tillg. 7.29 1.86 6.45 1.77 
Låa tillä. 6.02 2.13 5.94 2.01 

Den signifikanta interaktionen Problemtyp X Grupproduktivitet åskådlig
görs i figur 3. 

Grupp 

Hög tillg 
Låg tillg 

Figur 3. Figuren illustrerar interaktionen Problemtyp X Grup
produktivitet. 

Prestationen vid den individuella mätningen var, relativt gruppmätningen, 
betydligt sämre för problem med hög tillgänglighet än problem med låg 
tillgänglighet. Detta torde knappast bero på att lösningarna var svårare att 
minnas för den enskilde gruppmedlemmen. En förklaring till re sultatet är 
snarare, att när någon i gr uppen kommer på det korrekta lösningsförsla
get, fortsätter gruppen lösandet av nästa problem, utan att den andre 
gruppmedlemmen blivit delaktig av den korrekta lösningen. När det gäller 
problem med låg tillgänglighet så ä r det troligen avsevärt svårare att inse, 
vilken lösning som är den korrekta. Diskussionerna före beslutsfattandet 
blir omfattande och båda gruppmedlemmarna har betydligt större möjlighet 
att omfattas av det svar som gruppen lämnar. 

I nästa kapitel redovisas den tredje klassrumsstudien. Förutom de faktorer 
som studerades i klassrumsstudie II, nämligen gruppsammansättning (kön), 
gruppnorm, problemtyp och grupproduktivitet, studeras även faktorn 
gruppstorlek. Gruppstorlek två kompletterades med gruppstorlek sex. 
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Mätningen av den individuella kunskapsbehållningen genomfördes dels 
omedelbart efter problemlösningen i grupp och dels vid en individuell 
mätning ca två ve ckor senare. 

Samma mätinstrument användes som i klassrumsstudie II bl a för att 
underlätta direkta jämförelser mellan klassrumsstudie två oc h tre. 
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KLASSRUMSSTUDIE III 

De statistiskt signifikanta interaktioner som hittills redovisats visade på 
teoretiskt intressanta interaktioner mellan två eller tre av faktorerna 
gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm, grupproduktivitet och pro
blemtyp. I klassrumsstudie I studerades gruppstorlek och gruppsammansätt-
ning(abilitet), och i klassrumsstudie II gruppsammansättning(kön), grupp-
norm, problemtyp och grupproduktivitet. I klassrumsstudie I uppstod en 
statistisk signifikant interaktion mellan faktorerna gruppstorlek och 
gruppsammansättning, och i klassrumsstudie II mellan faktorerna grupp
sammansättning och gruppnorm, problemtyp och grupproduktivitet samt 
även en trevägsinteraktion mellan faktorerna gruppsammansättning, 
gruppnorm och grupproduktivitet. Alla fem faktorerna har således ingått 
i en eller flera interaktioner. I den tredje klassrumsstudien studerades 
samtliga dessa faktorer, dvs gruppstorlek, gruppsammansättning, grupp
norm, problemtyp och grupproduktivitet. 

Uppläggningarna av studie ett och två gav ej möjlighet att studera en 
eventuell interaktion mellan faktorerna gruppstorlek och problemtyp. 
Enligt Steiners teori om olika problemtyper ökar dock prestationen med 
gruppstorleken när problemet är disjunktivt och minskar när problemet är 
konjunktivt. Det är därför rimligt att anta, att gruppinteraktionen leder till 
större ökning av grupprestationen med ökad gruppstorlek när problemet 
är disjunktivt, än när problemet är kvasidisjunktivt. De problemtyper som 
användes i denna och föregående studie ansågs vara disjunktiva (hög 
tillgänglighet) och kvasidisjunktiva (låg tillgänglighet). Med utgångspunkt 
från detta resonemang kan en signifikant interaktion förväntas mellan 
faktorerna gruppstorlek och problemtyp. 

Det torde även vara av stort intresse att studera huruvida gruppstorleken 
interagerar med faktorerna gruppsammansättning och gruppnorm. Antalet 
reciproka kommunikationsmöjligheter ökar nämligen exponentiellt och 
mycket d ramatiskt i och med a tt gruppstorleken ökar från låt oss säga två 
till sex gruppmedlemmar. Få respektive många kommunikationsmöjligheter 
borde ge olika effekter på gruppinteraktionen vid lösandet av olika 
problem i oli ka gruppsammansättningar, som utsätts för olika påverkan i 
termer av olika normer. Tidigare forskning ger dock vare sig teoretiskt 
eller empiriskt underlag för riktade hypoteser. 

Klassrumsstudie II genomfördes med enbart tvågrupper. I denna studie 
deltog dock både tvågrupper och sexgrupper. Att gruppstorlek sex 
studerades berodde på att den kunde betraktas som en stor gruppstorlek 
vid problemlösning. Valet av gruppstorlek två och gruppstorlek sex 
medförde möjlighet till jämförelse dels mellan klassrumsstudie II och 
klassrumsstudie III, och dels mellan små och stora grupper. Det hade 
naturligtvis varit en fördel, om det varit möjligt att studera gruppstorlekar
na två, tre, fyra, fem, sex och kanske ytterligare någon gruppstorlek. Av 
praktiska skäl gick de tta tyvärr i nte att genomföra. 

Mätningen av den individuella kunskapsbehållningen genomfördes dels 

45 



omedelbart efter problemlösningen i grupp (individmätning 1) och dels vid 
en individuell mätning ca två veckor senare (individmätning 2). Detta 
innebar att två olika mått på grupproduktivitet kunde beräknas, nämligen 
dels utifrån problemlösningen i grupp och individmätning 1 (Grupprodukti
vitet A), och dels utifrån problemlösningen i g rupp och individmätning 2 
(Grupproduktivitet B). Anledningen till att individmätning 2 genomfördes 
efter två veckor och inte efter en vecka, som förhållandet var i klassrums
studie I, var en följd av studiens uppläggning. Klasslärarna ombads 
nämligen genomföra individmätning 2, och fick också i uppgift att gå 
igenom problemen efteråt och presentera de korrekta lösningarna. För att 
dessa mätningar och genomgångar inte skulle kunna påverka elever i andra 
klasser som senare skulle deltaga i studien, slutfördes problemlösningen i 
grupp och individmätning 1 i samtliga klasser innan individmätning 2 
påbörjades. Då problemlösningen i grupp och individmätning 1 tog två 
veckor att slutföra, kom följaktligen individmätning 2 att genomföras efter 
två veckor. 

Förutom 90 tvågrupper och 90 sexgrupper deltog även 90 idivider. Deras 
deltagande berodde på, att för det första så gick de t inte att undvika, att 
en del elever kom att arbeta individuellt, eftersom ca h älften av klasserna 
innehöll udda antal e lever. För det andra avsågs re sultatet från deras in
dividuella prestationer att utgöra underlag för statistiska analyser inom det 
s k individ kon tra grupparadigmet. Dessa statistiska analyser faller utanför 
ramen för denna avhandling. Elevernas medverkan som sådan beskrivs dock 
i m etoddelen. 

Sammanfattningsvis var syftet med denna klassrumsstudie att belysa 
följande forskningsfrågor. 

Vilken betydelse har olika gruppstorlekar när det gäller grupproduktivite-
ten på kort och lång sikt? 

Hur påverkar inducerade gruppnormer grupproduktiviteten på kort och 
lång sikt? 

Hur skiljer sig grupper av flickor och grupper av p ojkar åt med avseende 
på grupproduktiviteten på kort och lång sikt? 

Vilken betydelse har olika problemtyper vad avser lösningens tillgänglighet 
när det gäller grupproduktiviteten på kort och lång sikt? 

Vilka interaktioner erhålles mellan faktorerna gruppstorlek, gruppnorm, 
gruppsammansättning, problemtyp och grupproduktivitet? 
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Metod 

Design, försökspersoner och mätinstrument 

En 2(Gruppstorlek, 2 och 6) X 2(Gruppsammansättning, flickor och 
pojkar) X 3(Gruppnorm, fria normer, tävling och samarbete) X 2(Pro-
blemtyp, hög respektive låg tillgänglighet) X 2(Grupproduktivitet, gruppro-
dukt och individuell kunskapsbehållning) design användes. Gruppstorlek, 
kön och gruppnorm definierades som mellangruppsfaktorer. Problemtyp 
och grupproduktivitet definierades som inomgruppsfaktorer. Sjuhundra 
tjugo elever i årsk urs fyra och fem deltog i un dersökningen. Av dessa var 
362 flickor och 358 pojkar. Hur dessa fördelades mellan de olika mellan
gruppsfaktorerna framgår av tabell 8. Dessutom deltog, som tidigare 
angivits, 90 elever som löste uppgifterna individuellt. 

Tabell 8. Tabellen visar totala antalet grupper 
fördelade på undersökningens olika mel
langruppsfaktorer . 

TvåaruDDer SexcrruDDer 
Flickor Poikar Flickor Poikar 

Fria normer n = 17 n = 13 n = 15 n = 15 
Tävling n = 15 n = 15 n = 15 n = 15 
Samarbete n = 14 n = 16 n = 15 n = 15 

Procedur 

Studien genomfördes vid fjo rton tillfällen. Vid var je tillfälle användes tre 
klassrum, ett för varje gruppnorm. Två till fyra klasser deltog vid varje 
tillfälle. Undersökningsledaren och instruktörerna var samma personer som 
svarade för genomförandet i klassrumsstudie II. De tre instruktörerna 
växlade instruktion vid varje nytt undersökningstillfälle. Instruktör A kom 
därvid att instruera fria normer fem gånger, tävling fem gånger och 
samarbete fyra g ånger. Instruktör B instruerade fria normer fem gånger, 
tävling fyra gånger och samarbete fem gånger och instruktör C kom att 
instruera fria normer fyra gå nger samt tävling och samarbete vardera fem 
gånger. Gruppindelning och fördelning av g rupper till de olika betingel
serna för respektive gruppnorm genomfördes av undersökningsledaren. 
Klasslistorna utgjorde underlag. Fördelningen gjordes på plats sedan 
frånvarande elever strukits från listan. Huvudprincipen var att följa 
klasslistorna klass för klass och i tur och ordning ta ut (a) individ, 
tvågrupp och sexgrupp till betingelsen fria normer, (b) individ, tvågrupp 
och sexgrupp till betingelsen tävlingsnormer samt (c) individ, tvågrupp och 
sexgrupp till betingelsen samarbetsnormer för att sedan börja om med 
individ, tvågrupp och sexgrupp till betingelsen fria normer. Vidare var 
grupperna homogena beträffande kön. Avsteg från denna princip gjordes 
när den gruppstorlek som stod på tur att tas ut översteg antalet kvarva
rande pojkar eller flickor i klassen . Om exempelvis en sexgrupp skulle t as 
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ut, men det återstod endast två flickor i klassen, fick dessa två bilda en 
tvågrupp. Från nästa klasslista tog s då en sexgrupp och en individ ut allra 
först varefter det skedde en återgång till huvudprincipen. Vid nästa 
undersökningstillfälle fortsatte indelning och fördelning där den slutade 
tillfället innan. 
Efter genomförd gruppindelning gick ins truktörerna till var sin klass. Där 
inledde de med att på skrivtavlan anteckna namnen på de individer och 
grupper som skulle s tanna i klassrum (A), de individer och grupper som 
skulle gå till klassrum (B) samt de individer och grupper som skulle samlas 
i klassrum (C). Därefter genomfördes "utväxling" av eleverna enligt 
uppställningen pH skrivtavlan i respektive klassrum. På så sätt kom alla 
som skulle arbeta enligt betingelsen för fria gruppnormer a tt samlas i e tt 
klassrum, alla som skulle arbeta enligt betingelsen för tävlingsnormer i ett 
annat och slutligen de som skulle arbeta enligt betingelsen för samarbets-
normer i ett tredje. 

Innan instruktionen tog sin början placerades eleverna enligt en i förv äg 
konstruerad metod. Hur denna tillämpades exemplifieras här med två 
sexgrupper, två tvågrupper och två in divider. Figur 4 visar bänkarnas och 
elevernas placering i klassrummet. 

A B C G H I 

D E F 

J K L P Q R 

M N O 

INSTRUKTÖR 

Figur 4. Exempel på bänkarnas och elevernas placering vid 
instruktionens genomförande. 

Eleverna A,B,C,D,E,F och J,K,L,M,N,0 representerar var sin sexgrupp, 
G,H och P,Q var sin tvågrupp och I respektive R var de elever som utsetts 
att arbeta individuellt. 
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När alla kommit på rätt plats inledde instruktören med att gå g enom och 
lära eleverna hur de skulle förfara för att lösa de båda problemtyperna. 

Därefter följde instruktionen för respektive gruppnorm och för själva 
genomförandet. I betingelsen för fria normer var instruktionen endast att 
grupperna och individerna hade till uppgift att lösa uppgifterna tillsam
mans (bilaga 12). I betingelsen för tävlingsnormer fick eleverna dessutom 
veta att det skulle följa ett individuellt prov (bilaga 13). De elever som 
skulle arbeta inom betingelsen för samarbetsnormer informerades om, att 
när de löst uppgifterna i g rupp skulle det följa ett individuellt prov, där 
gruppmedlemmarnas gemensamma resultat skulle räknas (bilaga 14). 

Vidare informerades eleverna om, såväl i betingelsen för tävlingsnormer 
som betingelsen för samarbetsnormer, att deras lärare vid ett senare 
tillfälle skulle gå ig enom de rätta svaren, så att de fick ve ta hur de hade 
lyckats. 

Inför grupplösningssituationen flyttades bänkarna, så att sexgrupperna kom 
att sitta kring fyra bänkar. Eleverna i tvågrupperna flyttade samman (se 
fig. 5). 

A B  G  H  I  

E  F  

J  K  P Q R  

M  

N  O  

INSTRUKTÖR 

Figur 5. Exempel på bänkarnas och elevernas placering i grupplös
ningssituationen.(När sexgrupperna bildades kom fyra 
bänkar att stå tomma.) 
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Grupplösningsfasen inleddes med att sexgrupperna och individerna löste 
den ena problemtypen och tvågrupperna den andra. Tiden var tio minuter. 
Därefter växlade grupperna uppgift och löste den problemtyp som de inte 
bearbetat första omgången. 

Vid alla u dda undersökningstillfällen (1,3,5 etc) började sexgrupperna och 
individerna att lösa problem med hög tillgänglighet och tvågrupperna 
problem med låg tillgänglighet. Vid alla jämna undersökningstillfällen 
(2,4,6 etc) tillämpades omvänd ordningsföljd. 

Grupplösningssituationen följdes omedelbart av individmätning 1. Eleverna 
återgick till de platser de haft under instruktionen. Några ombads byta 
plats med varandra för att undvika möjligheten till samarbete med 
medlemmarna i den egna gruppen (se fig 6). 

A N C G I H 

D K F 

J E L P R Q 

M B O 

INSTRUKTÖR 

Figur 6. Exempel på bänkarnas och elevernas place
ring vid den efterföljande individuella mätningen. 

Eleverna löste samma problem som i grupplösningssituationen, och i samma 
ordning som då. Tiden var fyra m inuter. 

Cirka 14 dagar senare genomförde klasslärarna individmätning 2. Samma 
mätinstrument användes, och tiden var även nu fyra minuter. Hälften av 
lärarna började med den ena problemtypen, och hälften började med den 
andra problemtypen. Trots att bortfallet av elever vid denna mätning inte 
var speciellt stort, kom bortfallet av a ntalet mätvärden som underlag för 
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den statistiska analysen att bli betydande. Anledningen till detta var att 
endast gruppvärden ingick i gjorda beräkningar, dvs om en eller flera av 
de elever som samarbetat i en grupp vid grupplösningstillfället uteblev vid 
den individuella mätningen så kunde inget gruppvärde beräknas. I 
extremfallet kunde frånvaron av e n enda elev som arbetat i e n sexgrupp 
innebära ett undersökningsbortfall på sex elever. Resultatet av detta blev, 
att i den slutliga analysen ingick 186 flickor och 202 pojkar, totalt 388 
elever. Hur dessa fördelades mellan de olika mellangruppsfaktorerna 
framgår av tabell 9. Det förtjänar även att påpekas, att bortfallet i allt 
väsentligt berodde på "utomexperimentella" orsaker som exempelvis 
sjukfrånvaro. 

Tabell 9. Tabellen visar antalet grupper fördelade på 
undersökningens me liangrupps faktorer baserad 
på gruppmätning och individmätning 2. 

Tvåcrrupper Sexcrrupper 
Flickor Poi kar Flickor Poi kar 

Fria normer n = 9 n = 9 n = 7 n = 7 
Tävling n = 11 n = 10 n = 7 n = 8 
Samarbete n = 10 n = 10 n = 7 n = 9 

Resultat och diskussion 

Grupproduktivitet A 

I tabell 10 presenteras resultaten från variansanalys på basis av faktorerna 
gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm, problemtyp och grup
produktivitet. Analysen baserades på resultaten f rån gruppmätningen och 
den individuella mätningen (individmätning 1) i direkt anslutning till 
denna. 
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Tabell 10. Resultat av variansanalys beträffande grupp
storlek, gruppsammansättning, gruppnorm, 
problemtyp och grupproduktivitet. 

Källa df MS F D< 
Gruppstorlek (A) 1 273.84 41.29 .001 
Gruppsammansättn (B) 1 13.61 2.05 
Gruppnorm (C) 2 9.03 1.36 
A X B 1 9.12 1.37 
A X C 2 20.10 3.03 

io o
 

B X C 2 8.35 1.26 
A X B X c 2 17.21 2.60 
Error 168 6.63 

Problemtyp (D) 1 180.15 48.24 .001 
A X D 1 31.25 8.37 .01 
B X D 1 2.18 .58 
C X D 2 13.23 3.54 .05 
A X B X D 1 .00 .00 
A X C X D 2 6.22 1.66 
B X C X D 2 1.45 .39 
A X B X C X D 2 1.38 .37 
Error 168 3.73 

Grupproduktivitet(E) 1 203.50 254.78 .001 
A X E 1 38.83 48.61 .001 
B X E 1 5.38 6.73 .01 
C X E 2 2.73 3.42 .05 
A X B X E 1 2.25 2.82 
A X C X E 2 1.30 1.63 
B X C X E 2 .15 .19 
A X B X C X E 2 1.70 2.14 
Error 168 .80 

D X E 1 50.88 93.58 .001 
A X D X E 1 10.28 18.91 .001 
B X D X E 1 1.34 2.47 
C X D X E 2 .04 .08 
A X B X D X E 1 .06 .11 
A X C X D X E 2 .07 .12 
B X C X D X E 2 2.05 3.78 

in o
 

A X B X C X D X E 2 .33 .60 
Error 168 .54 

Huvudeffekten gruppstorlek var signifikant, F(l,168) = 273.84, pc.001. 
Medelvärdet för gruppstorlek två var M = 6.33 och för gruppstorlek sex 
M = 7.54. S tandardavvikelsen var s = 2.13 respektive s = 1.73. Att gruppro-
duktiviteten var bättre för gruppstorlek sex än för gruppstorlek två 
framgick även av den signifikanta interaktionen Gruppstorlek X Grupp
norm, F(2,168)= 20.10,p<.05. Oavsett gruppnorm var grupproduktiviteten 
bättre för sexgrupper än för tvågrupper. Detta var i överensstämmelse med 
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vad som kunde förväntas med avseende på, att de problemtyper som 
användes ansågs vara disjunktiva respektive kvasidisjunktiva. Medelvärden 
och standardavvikelser framgår av tabell 11. 

Tabell 11. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Gruppnorm. 

Grupp-

norm 

Gruppstorlek 2 Gruppstorlek 6 

M M 
Fria normer 6.29 2.03 
Tävling 5.87 2.11 
Samarbete 6. 84 2 .15 

7.24 
7.77 
7.63 

1.69 
1.67 
1.81 

Interaktionen mellan faktorerna gruppstorlek och gruppnorm illustreras i 
figur 7. 

Samarbete 
Tävling 
Fri norm 

Figur 7. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek X Grupp
norm. 

Som tidigare nämnts var grupproduktiviteten bättre för gruppstorlek sex 
än för gruppstorlek två oavsett gruppnorm. Anmärkningsvärt var resultatet 
för tävling. Tvågruppernas grupproduktivitet vid tävling var sämre än vid 
både samarbete och fria normer, medan förhållandet var i det närmaste det 
omvända när det gällde sexgrupperna. En möjlig förk laring kan vara, att 
i tv ågruppen resulterar tävlingsmomentet i stres s. De är bara två som ska 
ta ansvaret för det gemensamma resultatet. De känner varandras kapacitet 
väl och kan därför lätt inse, om de har möjlighet att bidra till ett bra 
resultat eller omvänt, om de kan få hjälp med att åstadkomma ett bra 
resultat. I de fall då det uppstår tvivel om, att båda gruppmedlemmarna har 
kapacitet att bidra till l ösningen är det inte osannolikt att det blir e n av 
gruppmedlemmarna som löser uppgifterna i stort sett individuellt. Den 
andre är kanske inte ens medveten om, vilket svar gruppen lämnat och har 
följaktligen små möjligheter till inlärning och en bra prestation vid den 
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individuella mätningen. I sexgruppen däremot är det många elever som 
delar på det gemensamma ansvaret och därför uppstår inte samma 
stressituation. Även om en gruppmedlem inte kan bidra med så mycket, 
behöver han eller hon inte känna ansvaret för resultatet så tungt, eftersom 
det finns många andra som har kapacitet att åstadkomma bra resultat. De 
duktiga vet, att det finns andra som har hög kapacitet i gruppen. Grupp
medlemmarna kan koncentrera sig på att bidra med s itt unika kunnande. 

En annan förklaring kan ligga i att antalet reciproka kommunikations
möjligheter gynnar normen tävling i s exgrupper, men missgynnar samma 
norm i tvågrupper i förhållande främst till fria normer. I en sexgrupp finns 
det på statistiska grunder fler potentiella "tävlingsmänniskor" än i en 
tvågrupp. Det kan tänkas gynna produktionen av korrekta svar. Fria 
normer får ej samma styrande effekt. Differenserna i förhållande till 
samarbete kan kanske ses i ljuset av att det, enkelt uttryckt, kan vara 
lättare att samarbeta i en tvågrupp än i en sexgrupp. 

Huvudeffekten problemtyp var signifikant, F(l,168) = 180.15,p<.001. 
Medelvärdena för problemtypen med hög tillgänglighet var M = 7.44 och för 
den med låg tillgänglighet M=6.44 (s = 2.05 respektive 1.89). Av s törre 
intresse var den signifikanta interaktionen Gruppstorlek X Problemtyp, 
F(l,168) = 31.25,p<.01. Medelvärden och standardavvikelser presenteras 
i tabell 12. 

Tabell 12. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Problemtyp. 

Problem- Gruppstorlek 2 Gruppstorlek 6 
tvp M s M s 
Hög tillg. 6.63 2.13 8.25 1.59 
Låa tillä. 6.04 2.09 6.83 1.59 

Interaktionen mellan faktorerna gruppstorlek och problemtyp illustreras 
i figu r 8. 
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— Högtillg 

Lågtillg 

Figur 8. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek X Problem-
typ. 

Sexgrupperna kan på ett effektivare sätt utnyttja sina sex gruppmed
lemmars resurser till ökad grupproduktivitet när problemtypen har hög 
tillgänglighet än när den har låg tillgänglighet. Detta resultat överensstäm
mer med tidigare forskning och tidigare teoretiska resonemang. När 
problemet har hög tillgänglighet kan gruppmedlemmarna omedelbart 
konstatera om ett förslag till lösning är korrekt eller ej, medan det inte är 
lika självklart när problemet har låg tillgänglighet. Detta får då konsek
venser för beslutsfattandet och därmed även för grupproduktiviteten. 
En annan intressant interaktion uppstod mellan problemtyp och grupp-
norm, F(2,168) = 13.23,p<.05. Medelvärden och standardavvikelser 
presenteras i ta bell 13. 

Tabell 13. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Problemtyp X Gruppnorm. 

ProblerntYp 
Höa tillä. Låa tillä. 

GruDDnorm M s M s 
Fria normer 7.26 1.95 6.26 1.77 
Tävling 7.12 2.18 6.51 2.03 
Samarbete 7.94 1.92 6.53 1.88 

Interaktionen Problemtyp X G ruppnorm illustreras i figur 9. 
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— Tävling 
• Fr i norm 

Hög tillg Làg tillg 

Figur 9. Figuren illustrerar interaktionen Problemtyp X Grupp
norm. 

Vid problem med låg tillgänglighet blev grupproduktiviteten densamma 
oavsett norm, medan problem med hög tillgänglighet gynnade normen 
samarbete. En tänkbar tolkning av dessa resultat är att i sam arbets
grupperna uppstår ett arbetsklimat som gör att eleverna anstränger sig mer 
än i övriga grupper. Denna ansträngning ger resultat både vad avser 
grupprodukt och individuell kunskapsbehållning då problemet har hög 
tillgänglighet, dvs d et är lätt för eleverna att inse när ett lösningsförslag 
är korrekt. När problemet har låg ti llgänglighet hjälper inte ambitionen 
att hjälpas åt för att uppnå bra resultat. Det krävs då en djupare förståelse 
för att få e tt riktigt beslutsunderlag. 

Huvudeffekten grupproduktivitet var signifikant, F(l,168) = 203.50,p<.001. 
Medelvärdet för gruppmätningen var M = 7.46 och för individmätningen 
M = 6.42 (s = 2.12 respektive s = 1.80). Anmärkningsvärt var att faktorn 
gruppproduktivitet interagerade med var och en av de fyra övriga fak
torerna, gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp. 
Detta senare resultat pekar på betydelsen av a tt metodiskt differentiera 
mellan gruppens gemensamma lösning och de enskilda gruppmedlemmarnas 
kunskapsbehållning. Dessutom blir antaganden angående interaktion mellan 
gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp som jag 
tidigare har formulerat, intressanta i anslutning till grupproduktivitet, 
åtminstone i t ermer av fo rtsatt forskning. 

Medelvärden och standardavvikelser för den signifikanta interaktionen 
Gruppstorlek x G rupproduktivitet, F(l,168) = 38.83,p<.001, presenteras 
i t abell 14. 
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Tabell 14. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Grupproduk-
tivitet. 

Grupp GruDDstorlek 2 Gruppstorlek 6 
produktivitet M s M s 

Gruppmätning 6.62 2.15 8.29 1.72 
Ind. mätn. 1 6.04 2.07 6.79 1.38 

Interaktionen mellan faktorerna gruppstorlek och grupproduktivitet 
illustreras i figur 10. 

— Grupp 

Figur 10. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek X Gruppro
duktivitet. 

Långt ifrån alla gruppmedlemmar har förstått och lärt in de korrekta svar 
som gruppen lämnat. Gruppmedlemmarna som arbetat i sexgrupper har 
"glömt mer" vid den efterföljande individmätningen än de som arbetat i 
tvågrupp. Då det är föga troligt att det skiljer i m innesförmåga hos de som 
arbetat i t vågrupper respektive sexgrupper, måste det finnas andra förkla
ringar. En tänkbar förklaring är att i tvågruppen är gruppmedlemmarna 
delaktiga i det gemensamma gruppsvaret i större utsträckning än de 
enskilda gruppmedlemmarna i sexgruppen. Detta torde leda till att de 
enskilda medlemmarna i tvågr uppen befäst den korrekta lösningen bättre 
än de som arbetat i sexgrupper. 

En intressant interaktion uppstod mellan gruppsammansättning och 
grupproduktivitet, F(l,168) = 5.38,p<.01. Medelvärden och standardavvi
kelser framgår av tabell 15. 
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Tabell 15. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppsammansättning X 
Gruppproduktivitet. 

Gruppsammansättning 
Grupp- Poi kar Flickor 
produktivitet M s M s  
Gruppmätning 7.46 2.11 7.46 2.14 
Ind.mätn. 1 6.28 1.81 6.55 1.78 

Interaktionen Gruppsammansättning X Grupproduktivitet illustreras i figur 
11 .  

— Grupp 

Flickor 

Figur 11. Figuren illustrerar interaktionen Gruppsammansättning X 
Gruppproduktivitet. 

Pojkar och flickor hade exakt jämförbara prestationer vid gruppmätningen. 
Den statistiska interaktionen var således troligen ett resultat av att 
flickorna presterade bättre på den efterföljande individuella mätningen. 
Vilken eller vilka är orsakerna till detta förhållande? Att flickor skulle ha 
bättre minnesfunktion än pojkar verkar föga sannolikt. Däremot torde 
flickornas bättre förmåga att samarbeta leda till, att de i större ut
sträckning än pojkarna tar aktiv del i beslutsfattandet och därigenom 
kommer ihåg gruppens lösning i större utsträckning. Möjligen kan det 
också vara så, att flickor tar större ansvar för varann och därmed förvissar 
sig om att gruppmedlemmarna uppfattat grupplösningen. 

Den signifikanta interaktionen Gruppnorm x Grupproduktivitet, F(2,168) 
= 2.73,p<.05 uppvisade följande medelvärden och standardavvikelser. 
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Tabell 16. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppnonn X Grupprodukti-
vitet. 

Grupproduktivitet 

GruDDmätnina Individmätnina 1 
Gruopnorm M s M s 

Fria normer 7.23 2.03 6.29 1.69 
Tävling 7.43 2.22 6.20 1.83 
Samarbete 7.71 2.10 6.76 1.83 

Interaktionen illustreras i figur 12. 

Samarbete 
— Tävling 

Fri norm 
Grupp Ind 

Figur 12. Figuren illustrerar interaktionen Gruppnorm X Gruppro
duktivitet. 

Det är intressant att konstatera, att även om samarbete inte resulterar i ett 
bättre grupplösningsresultat än tävling och fria normer, så ger samarbete 
signifikant högre värden vid d en efterföljande mätningen på individnivå. 
Detta understryker ytterligare betydelsen av att studera effekterna av 
gruppinteraktionen på såväl grupp- som individnivå. 

En tänkbar förklaring till den uppkomna statistiska interaktionen skulle 
kunna vara, att gruppmedlemmarna vid tävling är så in tensivt inriktade på 
att nå ett bra resultat, att de inte ger sig tid att reflektera över proble
mets lösning och framförallt inte ger alla i g ruppen möjlighet att uppfatta 
lösningen, utan går snabbt vidare, när någon eller några löst uppgiften. De 
som samarbetar tar däremot större ansvar för varandra, vilket ger alla i 
gruppen större möjlighet att uppfatta och förstå lösningen. 

59 



Den signifikanta interaktionen Problemtyp X Grupproduktivitet, F(l,168) 
= 50.88,p<.001, presenteras i form av medelvärden och standardavvikelser 
i ta bell 17. 

Tabell 17. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Problemtyp X Grupproduk
tivitet. 

Grupproduktivitet  

Gruppmätninq Individmätninq 1 
Problemtyp M s M s  
Hög tillg. 8.22 1.96 6.66 1.83 
Låg tillä. 6.70 2.00 6.17 1.74 

Interaktionen Problemtyp X Grupproduktivitet illustreras i figur 13. 

8 -

Grupp Ind 

— Hö g tillg 
— Låg tillg 

Figur 13. Figuren illustrerar interaktionen Problemtyp X Gruppro
duktivitet. 

Interaktionen Problemtyp X Grupproduktivitet förekom även i klass
rumsstudie II. När någon eller några i gruppen vid lösning av problem med 
hög tillgänglighet kommer på det korrekta lösningsförslaget, fortsätter 
gruppen lösandet av nästa problem, utan att övriga gruppmedlemmar blivit 
delaktiga av den korrekta lösningen. Ju större gruppen är, desto större risk 
för att många gruppmedlemmar inte omfattas av svaret. När det gäller pro
blem med låg t illgänglighet är det troligen avsevärt svårare att inse, vilken 
lösning som är den korrekta. Diskussionerna före beslutsfattandet blir 
omfattande och båda gruppmedlemmarna har betydligt större möjlighet att 
omfattas av det svar som gruppen lämnar. 

Denna tolkning stöds också av resultatet från trevägsinteraktionen 
Gruppstorlek X Problemtyp X Grupproduktivitet, F(l,168) = 10.28,p<.001. 
Denna visade att det var framförallt när det gällde gruppstorlek sex och 
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problem med hög tillgänglighet som den individuella prestationen var 
markant sämre än grupprestationen. Se medelvärden och standardavvikelser 
i ta bell 18. 

Tabell 18. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för trevägsinteraktionen Gruppstorlek X Pro
blemtyp X Grupproduktivitet. 

Problem- GruDDstorlek 2 GruDDstorlek 6 
typ GruDDmätn. Individmätn.1 Gruopmätn. Individmätn.1 typ 

Ms Ms Ms Ms 
Hög tillg 
Låa tillä 

7.06 2.06 6.20 2.14 
6.19 2.17 5.88 2.00 

9.38 .88 7.12 1.31 
7.21 1.68 6.46 1.38 

Även i denna studie verifieras antaganden angående interaktion mellan 
faktorer av intresse inom ramen för denna avhandling. Vid en analys av 
redovisade interaktioner visar det sig, att många av dem i viss utsträckning 
kan förklaras av at t problem med hög tillgänglighet ger bättre resultat än 
problem med låg tillgänglighet, sexgrupper presterar bättre än tvågrupper 
samt att grupprestationen är bättre än individprestationen. Interaktionen 
Gruppstorlek X Gruppnorm (Tabell 10), interaktionen Problemtyp X 
Gruppnorm (Tabell 12), interaktionen Kön X Grupproduktivitet (Tabell 
14), interaktionen Gruppnorm X Grupproduktivitet (Tabell 1 5) samt den 
signifikanta interaktionen mellan de fyra faktorerna kön, gruppnorm, 
problemtyp och grupproduktivitet, F(2,168) = 2.05,p<.05, visar d ock, att 
det måste finnas andra väsentliga förklaringar till a tt så många statistiska 
interaktioner uppstår. En rimlig sp ekulation kan vara, att här studerade 
faktorer reflekterar en verklighet som i sig är interaktiv. När olika 
problemtyper och andra faktorer, i förening med varandra, formar 
elevernas interaktioner i gr upp, skapas "interaktiva strukturer", som i sin 
tur speglas eller kanske snarare konkretiseras av statistiskt säkerställda 
interaktioner. Den statistiska interaktionen kommer på så sätt att sortera 
och definiera interaktionen i grupp. Grupproduktiviteten får härvidlag en 
speciell roll, eftersom den bör definieras i termer av både grupprodukt och 
individuell produkt. 
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Gmpproduktivitet B 

I tabell 19 presenteras resultaten av varaiansanalys på basis av grupp
mätningen och den individuella mätningen som gjordes 14 dagar efter 
första mättillfället. 

Tabell 19. Resultat av variansanalys beträffande grupp
storlek, gruppsammansättning, gruppnorm, 
problemtyp och grupproduktivitet baserad på 
gruppmätning och individuell mätning 14 dagar 
senare. 

Källa df MS F D< 
Gruppstorlek (A) 1 183.15 25.33 .001 
Gruppsammansättn (B) 1 1.59 .22 
Gruppnorm (C) 2 3.50 .48 
A X B 1 .12 .02 
A X C 2 25.76 3.56 .05 
B X C 2 6.15 .85 
A X B X c 2 11.09 1.53 
Error 92 7.23 

Problemtyp (D) 1 111.53 29.39 .001 
A X D 1 7.73 2.04 
B X D 1 2.75 .72 
C X D 2 5.89 1.55 
A X B X D 1 1.21 .32 
A X C X D 2 8.94 2.35 
B X C X D 2 .31 .08 
A X B X C X D 2 .14 .04 
Error 92 3.79 

Grupproduktivitet(E) 1 164.94 124.84 .001 
A X E 1 18.43 13.95 .001 
B X E 1 3.31 2.51 
C X E 2 2.39 1.81 
A X B X E 1 .30 .23 
A X C X E 2 .03 .02 
B X C X E 2 2.26 1.71 
A X B X C X E 2 1.09 .82 
Error 92 1.32 

D X E 1 15.23 19.36 .001 
A X D X E 1 5.09 6.47 .01 
B X D X E 1 .42 .54 
C X D X E 2 .53 .67 
A X B X D X E 1 1.97 2.50 
A X C X D X E 2 .21 .27 
B X C X D X E 2 1.02 1.29 
A X B X C X D X E 2 .25 .32 
Error 92 .79 
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Samtliga signifikanta huvudeffekter som förekom för grupproduktivitet A 
kvarstod även för grupproduktivitet B. Faktorn gruppstorlek, F(l,92) = 
183.15,p<.001, hade för gruppstorlek två medelvärdet M=6.24 och för 
gruppstorlek sex medelvärdet M = 7.61 (s=2.18 respektive s = 1.77). För 
problemtyp, F(l,92) = 111.53,p<.001, var medelvärdet M = 7.34 för hög 
tillgänglighet och M = 6.33 för låg tillgänglighet (s=2.10 respektive s=2.02). 
Slutligen hade grupproduktivitet, F(l,92) = 164.94,p<.001, ett medelvärde 
för gruppmätningen om M = 7.45 och för individmätningen M=6.22 (s = 2.18 
respektive s = 1.87). 

Resultaten var i stort identiska med resultaten vid mättillfälle 1. Det 
förtjänar att påpekas, att medelvärde och standardavvikelse var ytterst 
likartade vid mättillfälle 1 och 2 vad gäller gruppmätningen (7.46 - 7.45 
respektive 2.12 - 2.18), trots det relativt stora bortfallet av mätvärden. Det 
är även av intresse att notera, att resultatet från individmätningarna endast 
minskade från 6.42 till 6.22. I stort presterade således individerna 
jämförbara resultat vid b åda mättillfällena. Detta kan möjligen tolkas så, 
att inlärningen som skett i grupp gett effekt även på lång sikt. 

Av de signifikanta interaktioner som förelåg vid mättillfälle 1 var det fyra 
som var signifikanta även vid m ättillfälle 2. Ingen ny in teraktion tillkom. 
Interaktionen Gruppstorlek X Gruppnorm var signifikant, F(2,92) = 
25.76,p<.05. Medelvärden och standardavvikelser framgår av ta bell 20. 

Tabell 20. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Gruppnorm. 

Grupp-
norm 

GruDDStorlek 2 GruDpstorlek 6 Grupp-
norm M s M s 
Fria normer 6.69 2.01 7.25 1.77 
Tävling 5.64 2.22 7.90 1.54 
Samarbete 6.49 2.15 7.64 1.94 

Interaktionen illustreras i figur 14. 
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Figur 14. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek X Grupp
norm. 

Att denna interaktion erhölls både för grupproduktivitet (A) och för 
grupproduktivitet (B) tyder på, att både gruppstorleken och de normer som 
gäller i gr uppen, har stor betydelse för den enskilde eleven både på kort 
och lång sikt. 

Den andra signifikanta interaktionen uppstod mellan faktorerna gruppstor
lek och grupproduktivitet, F(l,92) = 18.43,p<.001. Medelvärden och 
standardavvikelser presenteras i ta bell 21. 

Tabell 21. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Grupproduk
tivitet. 

Grupp- Gruppstorlek 2 Gruppstorlek 6 
produktivitet M s M s 
Gruppmätning 6.68 2.22 8.47 1.66 
Ind.mätn. 2 5.81 2.05 6.74 1.43 

Interaktionen mellan faktorerna gruppstorlek och grupproduktivitet 
illustreras i figur 15. 
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Figur 15. Figuren illustrerar interaktionen Gruppstorlek X Grupp
produktivitet. 

Den tredje interaktionen gällde Problemtyp X Grupproduktivitet, F(l,92) 
= 15.23,p<.001. Medelvärden och standardavvikelser presenteras i ta bell 
22. 

Tabell 22. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Problemtyp X Grupproduk
tivitet. 

Grupprodukt ivitet 
Gruppmätnina Individmätnina 2 

Problerntvp M s M s 
Hög tillg. 8.13 2.04 6.54 1.85 
Låa tillä. 6.77 2.11 5.89 1.84 

Interaktionen illustreras i figur 16. 
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Figur 16. Figuren illustrerar interaktionen Problemtyp X Grupppro
duktivitet. 

Slutligen kvarstod interaktionen mellan de tre faktorerna gruppstorlek, 
problemtyp och grupproduktivitet, F(l,92) = 5.09,p<.01. Medelvärden och 
standardavvikelser presenteras i tab ell 23. 

Tabell 23. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) 
för interaktionen Gruppstorlek X Problemtyp 
X Grupproduktivitet. 

Problem- Gruppstorlek 2 Gruppstorlek 6 
typ Gruppmätn. Individmätn. 2 Gruppmätn. Individmätn.2 

M s M s M s M s 
Hög tillg. 7.15 2.12 6.13 2.12 9.42 .92 7.09 1.23 
Låg tillq. 6.20 2.23 5.50 1.95 7.51 1.69 6.40 1.55 

Sammanfattningsvis tyder de statistiskt signifikanta interaktionerna när det 
gäller grupproduktivitet (B) på, a tt elevinteraktionerna i gru pp, som bl a 
troligen skapats av interaktionerna mellan här studerade faktorer, har 
starkt inflytande på elevernas individuella kunskapsbehållning. Att fyra av 
interaktionerna uppstår både vid gr upproduktivitet (A) och vid g ruppro
duktivitet (B) är också en indikation på, att något bestående har inträffat 
i själva gruppinteraktionen. Vi kan alltså konstatera att den enskilde 
elevens kunskapsinhämtande i gruppen troligen styrs av faktorer av den typ 
som studerats i denna avhandling och av interaktioner mellan dessa 
faktorer. 

De många statistiska interaktioner där faktorn gruppproduktivitet ingår 
visar, att vad den enskilde gruppmedlemmen lär sig oc h presterar vid e n 
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individuell mätning inte står i direkt relation till grupprodukten. Ur 
praktisk pedagogisk synvinkel är detta resultat mycket intressant. En bra 
grupprodukt medför inte automatiskt en bra individuell kunskapsbe
hållning. Det gäller således att skapa betingelser för problemlösningen i 
grupp som gynnar grupproduktiviteten i här definierad bemärkelse. Att 
känna till vilka faktorer, och kombinationer av faktorer, som möjliggör en 
gruppinteraktion som leder till en bra grupprodukt och som dessutom 
medför god inlärning på lång sikt för den enskilde eleven, skapar goda 
möjligheter för lärarna att planera meningsfulla grupparbeten. 

Ett intressant resultat, som inte kommenterats eller diskuterats hittills, 
gäller de skillnader beträffande standardavvikelserna som uppstått mellan 
de båda gruppstorlekarna. I samtliga jämförelser mellan tvågrupper och 
sexgrupper är den lägre för sexgrupperna. Oavsett vilken gruppnorm (fria 
normer, tävling, samarbete) jämförelsen gäller är standardavvikelsen högre 
för tvågrupperna. Detsamma gäller också för problemtyp (hög och låg 
tillgänglighet) och grupproduktivitet (grupp- och individmätning). 

Vilken är då anledningen till att standardavvikelsen för sexgrupper är 
betydligt lägre än standardavvikelsen för tvågrupper? 

En trolig förklaring är att ju större gruppstorlek, desto mer ökar gruppens 
totala resurser. Samtidigt ökar interaktionsmöjligheterna. I en slumpmässigt 
sammansatt sexgrupp finns det som regel en eller flera duktiga elever både 
vad avser egen förmåga att lösa problemet och förmågan att utnyttja 
gruppens totala resurs, d v s att interagera med övriga elever för att 
komma fram till en lösning på problemet. I den slumpmässigt sammansatta 
tvågruppen finns det ibland en eller två elever med goda resurser, men allt 
som oftast har ingen av de båda eleverna särskilt goda resurser. Detta gör 
att tvågruppernas resultat kommer a tt variera i hög re grad än sexgrupper-
nas och därmed blir också standardavvikelsen större. Detta talar alltså för 
att en större gruppstorlek är att föredra. Forskarna tycks dock ej ha 
intresserat sig för detta problem, såvitt jag vet . 

Avslutningsvis kräver andelen tillskriven varians (MS) för huvudeffekterna 
några kommentarer. 

MS i tabell 1 visar, att gruppsammansättningen har det avgjort största 
"förklaringsvärdet" i termer av tillskriven varians. (MS = 825.13 för 
gruppsammansättning dvs abilitet, jämfört med 29.20 för gruppstorlek.) 
När gruppnorm, problemtyp och grupproduktivitet inkluderas i designen i 
studie två (se tabell 4) får gruppsammansättningen fortfarande relativt 
stort förklaringsvärde. (MS 65.65 för gruppsammansättning dvs kön, 66.38 
för problemtyp, 17.56 för grupproduktivitet och 17.47 för gruppnorm.) Det 
intressanta är dock, att när gruppstorlek tillförs designen i stu die tre (se 
tabell 10) får både gruppsammansättning och gruppnorm en obetydlig roll. 
Förklaringsvärdet "försvinner" nästan helt, medan problemtyp och 
grupproduktivitet får en framträdande roll i li khet med resultaten i studie 
två. (MS 273.84 för gruppstorlek, 203.50 för grupproduktivitet, 180,15 för 
problemtyp. Däremot erhålles endast 13.61 för gruppsammansättning dvs 
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kön och 9.03 för gruppnorm.) Gruppsammansättningens betydelse minskar 
ytterligare för grupproduktivitet B dvs som ett resultat av mätningen 14 
dagar efter första mättillfället (se tabell 19). 

Det här ger anledning till att spekulera i vad som är intressant och viktigt 
att studera i ett klassrum. Kön? Abilitet? Gruppnorm? Gruppstorlek? 
Framförallt visar d et dock på behovet av multifaktoriell studier. 

Har enfaktoriella studier över huvud taget något förklaringsvärde i 
pedagogiska sammanhang? 
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SLUTDISKUSSION 

I klassrumsstudie I och klassrumsstudie III studerades gruppstorlekens 
betydelse. Det visade sig att faktorn gruppstorlek ingick i många av de 
statistiskt signifikanta interaktioner som förekom. I klassrumsstudie I 
uppstod en interaktion mellan gruppstorlek och gruppsammansättning 
(abilitet). I klassrumsstudie III uppstod vid g rupproduktivitet A (grupp
mätning och omedelbar individmätning) interaktion mellan gruppstorlek 
och gruppnorm, gruppstorlek och problemtyp och mellan gruppstorlek och 
grupproduktivitet. Dessutom ingick faktorn gruppstorlek i en trevägs-
interaktion tillsammans med faktorerna problemtyp och grupproduktivitet. 
I grupproduktivitet B (gruppmätning och individuell mätning 14 dagar 
senare) förekom motsvarande interaktioner som vid g rupproduktivitet A, 
frånsett att interaktionen mellan faktorerna gruppstorlek och problemtyp 
inte uppvisade signifikant interaktionseffekt. 

Faktorn gruppstorlek kom därmed att ingå i interaktioner med var och en 
av de övriga faktorerna. Gruppstorleken har således stor betydelse vid 
problemlösning i grupp, vilket även analysen av tillskriven varians visar. 
Detta resultat visar o ckså på betydelsen av, a tt läraren vid val av g rupp
storlek inför ett avgränsat arbetsområde samtidigt överväger exempelvis 
lämplig gruppsammansättning. Dessutom är det viktigt, att läraren gör klart 
för sig v ilken typ av gruppnorm som utvecklats i klassen och om det är 
önskvärt att via instruktion och inskolning förändra denna gruppnorm. Att 
slentrianmässigt välja en viss gruppstorlek utan att göra andra övervägan
den kan endast i un dantagsfall gynna gruppproduktiviteten. 

Gruppsammansättningens betydelse studerades i samtliga tre klass
rumsstudier. I studie I konstruerades gruppsammansättningen utifrån 
abilitet (hög, medel och låg) och i studie II och studie III utifrån kön 
(pojkar och flickor). I klassrumsstudie I förelåg en signifikant statistisk 
interaktion mellan abilitet och gruppstorlek, i klassrumsstudie II mellan 
kön och gruppnorm och i klassrumsstudie III mellan kön och grupprodukti
vitet. Dessutom ingick kön i trevägsinteraktionen Gruppsammansättning X 
Gruppnorm X Grupproduktivitet (klassrumsstudie II) och i fyrvägsinte-
raktionen Gruppsammansättning X Gruppnorm X Problemtyp X Gruppro
duktivitet (klassrumsstudie I II). 

Resultatet för interaktionen Gruppsammansättning (abilitet) X Gruppstor
lek stämmer överens med tidigare forskning (se exempelvis Laughlin m fl, 
1975). Högpresterande kan utnyttja gruppinteraktionen till att förbättra 
prestationen. Ett sådant påstående gäller ej för lågpresterande elever. 
Detta resultat pekar bl a på det olämpliga i att genomföra nivågruppering 
vid k lassrumsundervisning. I gruppen med de duktiga eleverna skapas en 
disjunktiv situation som innebär, att gruppen blir beroende av sin 
duktigaste medlem. Vem som är duktigast kommer att växla från uppgift 
till uppgift. Alla i gruppen vet dock, att samtliga gruppmedlemmar har 
förutsättningar för att presentera goda lösningsförslag. Ju fler duktiga 
elever i gru ppen desto större möjlighet att lösa uppgiften på e tt bra sätt. 
Prestationen kommer att öka med gruppstorleken, vilket f ö kan ses som 
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en teoretisk implikation i detta avhandlingsarbete. 

Om gruppen däremot enbart består av lågpresterande elever är det 
sannolikt, att det uppstår en konjunktiv situation. Gruppen blir beroende 
av sin svagaste medlem. Alla i gruppen vet, att ingen av gruppmed
lemmarna har särskilt stora förutsättningar att prestera goda lösnings
förslag, och den svagaste eleven har stora svårigheter att uppfatta de 
lösningsförslag som presenteras. Det är även möjligt att den svagaste 
eleven bedömer möjligheterna a tt lösa uppgiften så små, att han/hon inte 
ens försöker, u tan i ställe t uppträder störande eller på annat sätt minskar 
gruppens möjligheter att prestera ett bra resultat. Ju fler svaga elever i 
gruppen, desto mindre möjlighet att lösa uppgiften på ett bra sätt. 
Prestationen kommer att minska med gruppstorleken. Detta torde gälla 
såväl i teori som praktik. Utifrån detta synsätt är det ytterst viktigt, att 
läraren vid planeringen av grupparbeten av olika slag m inimerar riskerna 
för att gruppsammansättningen som sådan leder till, att en konjunktiv 
situation uppstår i vissa gr upper. 

Klassen som helhet kan i allt v äsentligt - pedagogiskt såväl som socialpsy
kologiskt - betraktas som en grupp. Det är min personliga uppfattning, att 
här fört resonemang är tillämpligt även för denna grupp. Om klassen blir 
beroende av sina duktigaste elever, dvs de får stort inflytande på 
interaktionen i klassen, blir situationen disjunktiv, medan den blir 
konjunktiv om klassen blir beroende av de svagaste eleverna. Detta 
kommer a tt ha en avgörande betydelse för lärarens möjlighet att utnyttja 
klassrumsinteraktionen i syfte att få e tt bra utbildningsresultat. 

De statistiska interaktionerna Gruppsammansättning (kön) X Gruppnorm 
och Gruppsammansättning (kön) X Grupproduktivitet illustrerar på ett 
intressant sätt, att olika typer av in teraktion i gr upp kan tänkas uppstå i 
pojkgrupper respektive flickgrupper. Fortsatt forskning bör dock även 
inriktas på att studera grupper bestående av både flickor och pojkar. Att 
samarbete och fria normer gynnar flickor och tävling gynnar pojkar är 
kanske inte någon överraskning. Det är även rimligt, att flickorna presterar 
bättre vid efterföljande individuell mätning. Deras bättre förmåga att 
utnyttja samarbetet i g ruppen har sannolikt lett till, a tt de bättre kunnat 
befästa kunskaperna. Interaktion uppstod däremot inte mellan faktorn 
gruppsammansättning (kön) och någon av faktorerna gruppstorlek eller 
problemtyp. 

En konsekvens av detta resultat blir, att vid inskolning till grupparbete och 
vid träning till samarbete över huvud taget, oavsett gruppstorlek och 
problemtyp, krävs betydligt större insatser när det gäller pojkar än flickor 
generellt sett. Hur löser vi de tta i de n praktiska skolsituationen? 

De tre gruppnormerna fria normer, tävling och samarbete studerades i 
klassrumsstudie II och klassrumsstudie III. I klassrumsstudie III uppstod 
för grupproduktivitet A signifikant interaktion mellan faktorerna grupp-
norm och gruppstorlek, gruppnorm och problemtyp samt mellan gruppnorm 
och grupproduktivitet. Även interaktionen Gruppnorm X Gruppstorlek var 
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signifikant för grupproduktivitet B. 

En sammanfattning av dessa interaktioner visar, att effekten av samarbete 
var bättre än effekten av tävling för tvågrupper men jämförbara för 
sexgrupper, att effekten av samarbete var bättre än effekten av tävling för 
problem med hög tillgänglighet men jämförbara för problem med låg 
tillgänglighet, samt att de som samarbetat presterade bättre på den 
efterföljande individuella mätningen än de som tävlat. Dessutom förelåg 
det en tendens att samarbete gav bättre resultat än fria normer. 

Betydelsen av dessa resultat är intressanta ur ett praktiskt pedagogiskt 
perspektiv. De antyder nämligen, att det är angeläget att instruera elever 
att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för varandra. Förutom de rent 
mänskliga och "demokratiska" vinster som uppnås, möjliggörs oftast ökad 
prestation och bättre individuell inlärning. 

I klassrumsstudie II och klassrumsstudie III studerades problem med hög 
tillgänglighet och problem med låg tillgänglighet. Statistiskt signifikant 
interaktion förelåg mellan faktorerna problemtyp och grupproduktivitet. 
Detta gällde såväl för klassrumsstudie II som för grupproduktivitet A och 
grupproduktivitet B i klassrumsstudie III. I klassrumsstudie III var även 
interaktionen Problemtyp X Gruppstorlek signifikant. Dessutom förekom 
faktorn problemtyp i signifikant trevägsinteraktion tillsammans med 
faktorerna gruppstorlek och grupproduktivitet, samt i signifikant fyrvägsin-
teraktion med faktorerna gruppsammansättning (kön), gruppnorm och 
grupproduktivitet. 

De tre interaktionerna mellan faktorerna problemtyp och grupproduktivitet 
visade, att lösandet av problem med hög tillgänglighet resulterade i sämre 
individuell kunskapsbehållning, relativt sett, än lösandet av p roblem med 
låg tillg änglighet. Detta resultat är av stort pedagogiskt intresse. Problem 
eller arbetsuppgifter som förekommer i ar betshäften och arbetsböcker av 
olika slag i gr undskolan är ofta problem med hög ti llgänglighet. Om dessa 
löses i gr upp, så torde det innebära, att det uppstår en gruppinteraktion, 
där gruppmedlemmarna befäster den korrekta lösningen sämre, än om 
gruppen bearbetar ett problem med låg til lgänglighet som kräver en annan 
och mer omfattande gruppinteraktion. 

Att det uppstod en interaktion mellan faktorerna problemtyp och 
gruppstorlek var helt i linj e m ed tidigare forskning och inledningsvis fört 
resonemang om problem med hög- respektive låg tillgänglighet. Stora 
grupper gynnades av problem med hög tillgänglighet. Grupproduktiviteten 
ökade således i högre grad med gruppstorleken vid problem med hög 
tillgänglighet än vid problem med låg tillgänglighet. Den enskilde eleven 
i gr uppen mindes dock lösningarna i stö rre utsträckning vid problem med 
låg tillgänglighet än vid p roblem med hög tillgänglighet. 

Vilken är den viktigaste pedagogiska slutsatsen utifrån dessa resultat? Skall 
läraren planera grupparbeten där problemet har hög tillgänglighet och 
grupproduktiviteten kan maximeras, eller ska problemet ha låg tillgänglig
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het vilket leder till lä gre grupproduktivitet, men bättre inlärning för den 
enskilde eleven? Det ena utesluter självfallet inte det andra, men enligt 
min u ppfattning bör den enskilde läraren företrädesvis använda arbetsfor
mer för problemlösning i grupp, när problemet b idrar till en interaktion i 
gruppen, som möjliggör en så effektiv inlärning som möjligt. 

I klassrumsstudie II och klassrumsstudie III ingick faktorn grupproduktivi
tet i den statistiska analysen. De interaktioner där denna faktor ingick har 
tidigare presenterats i denna diskussion. Sammanfattningsvis uppstod en 
signifikant interaktion mellan grupproduktivitet och var och en av 
faktorerna gruppstorlek, gruppsammansättning (kön), gruppnorm och 
problemtyp. Vidare ingick faktorn grupproduktivitet i samt liga statistiskt 
signifikanata tre- och fyrvägsinteraktioner som förekom. Dessa resultat 
indikerar, att grupproduktiviteten i termer av både gruppens resultat och 
de enskilda elevernas resultat är en ytterligt betydelsefull faktor i 
gruppforskning och troligen också i annan klassrumsforskning. Det är 
exempelvis långt ifrån säkert, att en gruppinteraktion som gynnar grupp
lösandet, alternativt klassens samlade resultat, är bra för den enskilde 
elevens inlärning och kunskapsbehållning. 

Vilka generaliseringsmöjligheter föreligger utifrån här redovisade 
klassrumsstudier? 

Gäller resultaten för andra stadier inom grundskolan, för gymnasieskolan, 
för högskolan? I och med att gruppsammansättningen ändras, dvs 
grupperna sätts samman av elever eller studenter av annan ålder och i 
andra skolformer, ändras också förutsättningarna för hur faktorn gruppsam
mansättning, och interaktioner mellan gruppsammansättning och andra 
faktorer, påverkar gruppinteraktionen och därmed även grupproduktivite
ten. Det är därför svårt att göra entydiga generaliseringar. Utifrån min 
egen erfarenhet från undervisning av pedagogikstuderande vågar jag dock 
hävda, att många av de resultat som redovisats här gäller, åtminstone i viss 
utsträckning, även på detta stadium. Det kan exempelvis vara viktigt att ta 
ställning till hur problemtypen kan tänkas interagera med gruppsamman
sättningen. 

Går det att dra några slutsatser för andra gruppstorlekar än de studerade? 
Svaret är i stort sett detsamma. Ändras gruppstorleken så ändras också 
förutsättningarna för gruppinteraktionen och därmed även för grupproduk
tiviteten. En rimlig spekulation är dock, att stora grupper fungerar ungefär 
som gruppstorlek sex, och små g rupper ungefär som gruppstorlek två. 

Ger inducering av samarbetsnormer ett positivt utfall i de flesta gruppar-
betssammanhang? Genom att träna och lära eleverna inse fördelarna av 
att samarbeta, möjliggörs förhoppningsvis ett meningsfullt grupparbete som 
också leder till värd efull kunskap för den enskilde eleven. 

Kan de problemtyper som användes betraktas som exempel på problem som 
förekommer i den vardagliga klassrumssituationen? De flesta eleverna har 
säkerligen löst många liknande problem i grupp eller individuellt. Därmed 
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vågar jag p åstå, att problemtyperna uppfattades som e tt naturligt inslag i 
undervisningen. I detta sammanhang kan också framhållas, att studierna 
visat, att betydelsen av främmande ord med f ördel k an läras i grupp. 

Sammanfattningsvis är det svårt att utifrån resultaten entydigt generalisera 
till andra skolformer och andra gruppstorlekar. Däremot torde ambitionen 
att efterlikna elevernas naturliga klassrumssituation, både vad gäller 
genomförande och innehåll, ha medfört, att resultaten på ett intressant 
sätt kan betraktas som giltiga i den faktiska skolsituationen. Detta innebär 
bl a, att de många statistiska interaktioner som uppstod, även kan 
förväntas spela en avgörande roll i samband med grupparbeten av olika 
slag, å tminstone om inslag av problemlösning finns med. 

Inledningsvis a ntyddes a tt grupparbete inte fick den genomslagskraft som 
förväntats vid genomförandet av grundskolereformen. Flera av varandra 
oberoende undersökningar visar, att grupparbete förekommer i liten 
utsträckning i skolan, och att arbetsformen inte är särskilt populär bland 
eleverna (se exempelvis Imsen, 1988). I den mån grupparbete förekommer 
har vi begränsad kunskap om hur och varför. Fallstudier i all ära (se 
exempelvis Svingby, 1 985), men de ger knappast en rättvis bild av den 
rådande pedagogiska si tuationen sedd i et t riksperspektiv. 

I tidigare läroplaner och främst Lgr -62 sågs grupparbete i mycket stor 
utsträckning som ett led i soc ial fostran och personlighetsfostran och ej 
som en speciell metod. I nu gällande läroplan för grundskolan (Lgr -80) 
har grupparbete faktiskt reducerats till att vara en metod bland alla andra. 
Hur påverkar detta arbetsenheternas och lärarlagens planering, genom
förande och utvärdering av u ndervisningen? 

Förmodligen sker en inriktning mot individuella arbetsformer. Dessa kan 
lätt följas upp med individuella p rov. Resultat från individuella prov anses 
oftast nödvändiga för en korrekt bedömning av va rje elev. Kravet på in
dividuell betygssättning har sannolikt resulterat i att många lärare känner 
tveksamhet inför att använda grupparbete som undervisningsmetod i någon 
större omfattning. Problemet blir speciellt u ttalat på grund av den relativa 
betygsskalan. Såväl lärare som elever, och inte minst föräldrar, torde 
ifrågasätta grupparbetets relevans som underlag för en rättvis individuell 
bedömning. Kan grupparbete ge underlag för en rättvis betygsättning med 
tanke på, att grupparbete ytterst sällan inkluderar en individuell be
tygsättning? Hur löser läraren/lärarlaget individualiseringen inom 
grupparbetets ram? De lärare, som ställer sig dessa frågor, väljer måhän
da att tona ner grupparbetets betydelse för individuell kunskapsinlärning 
och i stä llet satsa på mer traditionell klassrumsundervisning. 

Är inte det här resonemanget om betygsättningens betydelse överdrivet, 
åtminstone i grundskolan där betyg ges först i årskurs 8? Lärare, liksom 
samhällsmedborgare i ge men, har från sin egen tidiga skolgång och framåt 
bedömts och värderats individuellt. Chansen att lyckas i livet är att bli 
bedömd såsom t illhörande de duktigaste. Då öppnar sig möjligheter till bra 
utbildning och snabb karriär och förhoppningsvis även lön, som möjliggör 
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hög materiell standard. Jämför dagens resonemang om individuell 
lönesättning exempelvis på Volvo i Göteborg, där lönesättningen sker i 
grupper omfattande 30 arbetare och med s töd av no rmalfördelningen. 

Numera bedöms jobbet i flera olika avseenden där arbetets utförande, 
utnyttjandet av produktionstiden och arbetstakten är de tre huvudparametrar
na. Alltefter anställningstid och kvalifikationer indelas arbetarna i olika 
grupper och i varje grupp om 30 man sätts "betygen" enligt normalfördelnings
kurvan precis som i skolan. Mellan 9 och 10 kronor i timmen skiljer det som 
mest mellan bäst och sämst i gruppen. ( Vinterhed, K., i Dagens Nyheter 
1991-08-07, s. 29) 

Utifrån sina egna erfarenheter och kravet från föräldrar och samhället i 
stort är det därför sannolikt, att ett stort antal lärare uteslutande värderar 
elevernas prestationer i termer av medel, över medel och under medel. 
Visserligen är betygen avskaffade i d e flesta årskurser i grundskolan, men 
de kvartsamtal som läraren är ålagd att genomföra varje termin fungerar 
i många stycken som individuell betygsättning. Olika varianter förekom
mer. En del lärare har genom ett antal individuella prov och subjektiv 
skattning värderat varje elevs förmåga. Vid kvartsamtalet går läraren helt 
enkelt igenom ämne för ämne och delger sin uppfattning om elevens 
prestationer är att betrakta som medel, över medel eller under medel. I en 
del rektorsområden förekommer stencilerade formulär där eleven inför 
kvartsamtalet skall skatta sin egen förmåga. Kvartsamtalet går sedan ut på 
att jämföra elevens uppfattning med lärarens. Slutresultatet blir att eleven 
görs medveten om sin position på skalan. Självfallet förekommer även 
andra resonemang om exempelvis samarbetsförmåga, arbetsglädje och ett 
antal praktiska problem. Risken är dock uppenbar. Vad föräldrarna och 
eleven minns, och vad de bedömer som viktigt, är den indirekta in
dividuella betygsättning som läraren givit uttr yck för. 

I den praktiska skolsituationen är det således troligt, att här studerade 
faktorer i sin tur påverkas av fler faktorer, som bör framhävas i detta 
sammanhang. Förutom den individuella betygssättningen kan exempelvis 
nämnas lärarens utbildning och intresse för grupparbete, samarbetet i 
arbetsenheter och lärarlag, läroplanens intentioner, föräldrarnas inställning 
till grupparbete, etc. Dessa ramfaktorer (se exempelvis Lundgren,1972) 
sätter således gränser för interaktionen i den enskilda gruppen och klassen. 

Dessutom är det naturligtvis så, att många av de faktorer som nämns här, 
i sin tur påverkas av andra faktorer som har sin utgångspunkt i samhället 
utanför skolan. Det är ytterst troligt att närsamhället, här definierat som 
det område från vilket eleverna rekryteras till en skola, har stor betydelse 
för möjligheten att bedriva ett meningsfullt grupparbete, som även leder 
till en grupproduktivitet som är utvecklande för den enskilde eleven. 
Förutsättningarna är givetvis helt olika för en skolklass med i huvudsak 
medelklassbarn, som har en väldigt likartad bakgrund, jämfört med en 
skolklass med många invandrarbarn från olika kulturer och med betydan
de språksvårigheter (se exempelvis Arfwedson, 1983). 
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Den fokusering på individuell prestation och individuell bedömning som 
beskrivits, har således sannolikt bidragit till a tt grupparbete som metod av 
många anses vara mindre lämplig. En viktig pedagogisk implikation av här 
redovisade klassrumsstudier är dock, att grupparbete med fördel kan 
användas för individuell inlärning och kunskapsbehållning. Under vissa 
betingelser kan gruppinteraktionen vara till god hjälp för den enskilde 
eleven när det gäller att tillägna sig kunskaper av skilda slag. Empirisk 
forskning och dokumenterad pedagogisk praktik saknas emellertid i s tor 
utsträckning inom detta område. 

Med utgångspunkt från tidigare fört resonemang om generaliseringsmöjlig
heter är det min uppfattning, att kunskapen om interaktionerna mellan här 
studerade faktorer givetvis bör kompletteras och vidgas. Mycket torde dock 
vara tänkvärt vid planering och genomförande av grupparbeten i grundsko
lan och även inom andra skolformer. 

Hur ska då läraren/lärarlaget ta till sig utfallet av denna avhandling? De 
slutsatser som kan dras, leder knappast till en metod med anvisningar till 
läraren i termer av o rsak - verkan, exempelvis: "Om du använder grupp
storlek sex erhåller du grupproduktivitet X, om du använder gruppstorlek 
två erhåller du grupproduktivitet Y.!l  (Jfr exempelvis Gayford, 1989). Det 
avgjort viktigaste är att läraren gör klart för sig, att här studerade faktorer 
interagerar både med varandra och med resultatet. Genom att ändra en 
faktor, exempelvis gruppsammansättningen, kan gruppinteraktionen ändras 
på ett avgörande sätt, så att grupproduktiviteten blir en annan. Väl 
medveten om detta gäller det att skaffa sig kännedom om de enskilda 
elevernas unika resurser och personliga egenskaper. Med god personkänne
dom kan läraren åstadkomma gruppsammansättningar, som så bra som möj
ligt medverkar till ön skad grupproduktivitet. Vidare är det väsentligt att 
konsekvent instruera och träna eleverna med inriktningen att uppnå ett bra 
samarbetsklimat. Möjligheten att klara detta kommer att variera från klass 
till k lass. Ibland kommer det att vara lätt att nå resultat och i vissa fall i 
det närmaste ogörligt. Som tidigare nämnts krävs det dessutom förmodligen 
större insatser för att lära pojkar samarbeta. 

Förutom de pedagogiska implikationer som antytts, får läraren i övrigt lita 
till e gen erfarenhet och dokumenterad pedagogisk teori och praktik. De 
rent empiriska resultaten från undervisningsmetodjämförande studier och 
projekt vid enstaka försöksskolor bör dock betraktas med viss skepsis. Det 
är långt ifrån säkert att resultaten från dessa studier är tillämpliga i d en 
aktuella klassrumssituationen. Däremot kan läraren med f ördel in tressera 
sig f ör teorier av r elevans för själva undervisningssituationen och för en 
fruktbar interaktion mellan vetenskapligt tänkande och pedagogisk praktik. 
Det finns en mängd internationella exempel på detta inom exempelvis den 
pedagogiska socialpsykologin (Se exempelvis Feldman,1990). Genom 
kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, och genom 
att pröva sig fram med att variera gruppstorleken, gruppsammansättningen 
och problemet (arbetsuppgiften), kan läraren utveckla både sig själv och 
eleverna i ri ktning mot en önskad grupproduktivitet. 
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Vilken är den önskade grupproduktiviteten? Vad vill jag som lä rare uppnå 
med undervisningen i grupp? Dessa frågor bör varje lärare ställa vid 
planeringen av ett grupparbete. I de klassrumsstudier som redovisas i 
denna avhandling har resultatet av gruppinteraktionen studerats utifrån 
antalet korrekt lösta problemlösningsuppgifter. Naturligtvis kan interak-
tionen mellan olika faktorer skapa gruppinteraktioner vars resultat kan 
studeras på många olika sätt. Låt oss betrakta följande exempel: En i 
grupparbete tränad mellanstadieklass får till uppgift att studera världsdelen 
Afrika ur geografisk, historisk, biologisk, zoologisk och kulturell synvinkel. 
Arbetet inleds med att elever och lärare gemensamt resonerar sig fram till 
vilka intresseområden som skall studeras. Därefter sker gruppindelning 
efter intresseval och kanske även kamratval. Inventering av böcker och 
annan materiel som finns vid skolan följs av en arbetsfördelning i varje 
grupp. Bearbetningsfasen tar vid. Alla i gruppen hjälps åt att lösa 
gemensamma problem. Individuell och gemensam redovisning förbereds i 
grupperna. Denna genomförs med gott resultat. En sammanfattande 
diskussion avslutar grupparbetet. Läraren vill d ock veta vad var och en 
inhämtat i fak takunskaper. Han/hon konstruerar ett individuellt prov som 
ges några dagar senare. 

Vilket är resultatet av detta grupparbete? Är det resultatet på provet? 
Eller respektive gruppredovisning? Eller den arbetsfördelning som 
genomfördes i respektive grupp? Eller de upplevelser av skilda slag som 
gruppmedlemmarna fick u nder arbetets gång? Många liknande frågor kan 
ställas. Naturligtvis är provresultatet, gruppredovisningen, arbetsfördelning
en och gruppmedlemmarnas upplevelser exempel på olika resultat av 
grupparbetet. Den eller de resultat läraren strävar efter att uppnå är 
viktiga at t definiera. Samtidigt måste dock läraren även vara medveten om 
att gruppinteraktionen medför många andra resultat som han/hon kanske 
inte ens är medveten om. 

I figur 18 görs ett försök att illustrera hur här studerade faktorer kan 
tänkas interagera med varandra och med grupproduktiviteten. 
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Figur 18. Figuren visar fyra väsentliga faktorer för grupproduktivite-
ten, och hur dessa kan tänkas interagera med varandra och 
med gruppproduktiviteten. Figuren visar även exempel på 
ramfaktorer och hur dessa "sätter gränser" för grupp
produktiviteten. 

Ett annat sätt att beskriva betydelsen av interaktionen mellan de fyra 
faktorerna för grupproduktiviteten kan göras med hjälp av en matematisk 
sammanfattning. Grupproduktivitet i här definierad bemärkelse (Gp) kan 
ses som en multiplikativ funktion av problemtyp (Pt), gruppsammansättning 
(Gs), g ruppnorm (Gn) och gruppstorlek (Gst), dvs G p = f(Pt x G s x Gn 
X Gst). 

De tre klassrumsstudier som har redovisats visar sammanfattningsvis, att 
grupproduktiviteten till stor del är ett resultat av olika interaktioner 
mellan faktorerna gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och 
problemtyp. Fortsatt forskning kan utgå från väl underbyggda hypoteser om 
ett interaktivt förhållande mellan två eller flera av de faktorer som 
studerats här. Eftersom studierna kräver experimentell eller quasiex
perimentell metod (se exempelvis Cook & Campbell, 1979) är det viktigt, 
att forskaren strävar efter att uppnå en undersökningprocedur som i 
huvudsak l iknar elevernas naturliga undervisningssituation. 

Resultaten från denna forskning kan förhoppningsvis leda till ökad 
förståelse för hur smågrupps- och klassrumsinteraktionen och därmed 
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produktiviteten påverkas av olika faktorer och interaktionen mellan dessa 
faktorer, och kanske också vilka faktorer som är viktigare än andra. På sikt 
kan dessa teoretiska och empiriska resultat innebära pedagogiska implika
tioner som ger ett säkrare underlag till hur undervisningen kan organiseras. 

I de klassrumsstudier som denna avhandling bygger på, har gruppinterak-
tionen i sig ej studerats. Fortsatt forskning mellan den övergripande 
teoretiska nivån och den empiriska bör givetvis även studera hur interak
tionen i gruppen fungerar och hur besluten fattas. Dessutom är det av 
stort intresse att studera hur besluten fattas i re lation till vilka be slut som 
fattas. Mao, föreligger ett interaktivt förhållande mellan gruppinteraktion 
och grupproduktivitet? 

Tidigare har diskuterats, att det ringa intresset för grupparbete till stor del 
torde hänga samman med, att denna arbetsform anses mindre lämplig f ör 
individuell inlärning och kunskapsbehållning. Däremot är det knappast 
någon som ifrågasätter grupparbetets betydelse för social fostran och för 
fostran till demokratiska medborgare. Resultaten från studierna i d enna 
avhandling antyder dock, att samverkan i grupp även kan leda till in
dividuell inlärning. Förhoppningsvis kan forskningen bidra till att klarlägga 
under vilka förutsättningar som både gruppen och individen gynnas. Denna 
forskning anser jag vara ytterst angelägen, eftersom framsteg på sikt borde 
medföra, att arbete i smågrupper blir ett naturligt inslag i d e flesta u nder
visningssammanhang i de t framtida skolsystemet. 

Livet i klassrummet i allmänhet och i smågrupper i synnerhet har i grunden 
en interaktionistisk karaktär. Ingen meningsfull pedagogisk verksamhet 
sker enkelriktat och endimensionellt. Interaktionen mellan lärare - elev 
och elev - elev, är här ett viktigt inslag. De antaganden och forsknings
frågor som prövats empiriskt i denna avhandling kan kanske därför ge 
uppslag till en framtida teori för klassrumsstudier. Speciell tonvikt bör 
dock, som sagt, läggas vid vad den enskilde eleven de facto får ut av 
interaktionen i gruppen och i klassen. Det senare är snarast en självklarhet 
i samhällen, som värnar om individens frihet och möjligheter till själv
förverkligande. 
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Summary 

The purpose of t his dissertation was to, from the point of view of interac
tion, study how the factors group size, group composition, group norm and 
problem type influenced group problem solving. Three classroom studies 
were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulso
ry school. In addition to the participants in various pilot studies, the ex
periment included 1146 pupils. The performance was measured both 
regarding group results and the individual short-term and long-term reten
tion of knowledge. A fifth factor, group productivity, was fo rmed on the 
basis of these two measurement values. 

Group size 1, 2, 3 and 6 were studied. The group composition was defined 
on the basis of , on one hand, the ability levels high, middle and low an d, 
on the other, on the basis of sex. The group norms were included through 
instructions about co-operation and competition. A third group norm, so-
called free norms, was also introduced. Two problem types were used. One 
of them was designed so that the other group members would easily be 
able to judge if a r esponse from one of t he group members was correct or 
not (high accessibility). The other problem type was d efined in terms of 
low accessibility. The first study included the factors group size and group 
composition (ability), the second study included group composition (sex), 
group norm, problem type and group productivity, and the third study 
included all five factors. 

The significance of group size was studied in cla ssroom studies I and III. 
The factor group size proved to be part of many of the statistically 
significant interactions. In classroom study I there was interaction between 
group size and group composition (ability). In classroom study III there 
was, in connection with group productivity A (group measurement and 
immediate individual measurement) interaction between group size and 
group norm, group size and problem type, and between group size and 
group productivity. The factor group size was also part of a three-way 
interaction together with the factors problem type and group productivity. 
For group productivity B (group measurement and individual measurement 
two weeks later) there were the corresponding interactions as for group 
productivity A, apart from the fact that the interaction between the factors 
group size and problem type did not show any significant interaction effect. 

The factor group size thus formed part of interactions with each of the 
other factors. Group size is thus a very important factor for group problem 
solving, which is also evident from the analysis of t he accounted variance. 
This also shows that in d efining group size for a spe cial work sector, the 
teacher should also consider e. g. a su itable group composition. It is also 
important that the teacher should be clear about which type of group norm 
the class has developed and if it is desi rable that this group norm should 
be changed through instruction and training. To choose a certain group 
size in a routine fashion without further consideration can only in 
exceptional cases favour group productivity. 

The significance of group composition was studied in all three classroom 
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studies. In study I group composition was formed on the basis of ability 
(high, middle and low), and in studies II and III on the basis of sex (boys 
and girls). In classroom study I there was a significant statistical 
interaction between ability and group size, in classroom study II between 
sex and group norm, and in classroom study III between sex and group 
productivity. Sex was also part of the three-way interaction Group 
Composition X Group Norm X Group Productivity (classroom study II) 
and in the four-way interaction Group Composition X Group Norm X 
Problem Type X Group Productivity (classroom study III). 

The result of the interaction Group Composition (ability) X Group Size 
corresponds with earlier research (see e. g. Laughlin et al, 1975). High 
ability pupils can make use of group interaction in order to improve their 
performance. This does not apply t o low ability p upils. This result points 
to the unfitness of ability grouping in classroom teaching. A disjunctive 
situation is created in the high ability group whereby the group will be 
dependent on its most clever member. The pupil who will be the most 
clever member varies with each problem. However, everybody in the group 
knows that all group members have the necessary qualifications for presen
ting correct solutions to the problems. The greater the number of high 
ability pu pils in the group, the greater the possibilities will b e to produce 
correct solutions to the problems. Performance will i ncrease with group 
size which, moreover, can be regarded as a theoretical implication in this 
dissertation. 

If, on the other hand, the group only consists of low a bility pupils, it is 
probable that there will be a conjunctive situation. The group will have to 
depend on its weakest member. Everyone in the group knows that none of 
the group members have particularly great opportunities of producing 
correct solutions to the problems, an the weakest member has great 
difficulty in grasping the presented solutions. It is al so possible that the 
weakest member judges the chances of solving the problem so small that 
he/she does not even try, b ut creates a disturbance or otherwise reduces 
the chances of the group to produce a good result. The greater the number 
of weak pupils in the group, the smaller the chances of producing a correct 
solution to the problem. The performance will be reduced with group size. 
This ought to apply both in theory as well as in practice. Based on this 
approach, it is extre mely important that the teacher, in planning various 
kinds of group work, minimizes the risks of the group composition as such 
leading to a subjunctive situation in ce rtain groups. 

The class as a whole can in all es sentials - educationally as well as from 
the point of view of social psychology - be regarded as a g roup. It is my 
personal opinion that this line of reasoning also applies to this group. If 
the class becomes dependent on its most clever pupils, i. e. if th ese pupils 
will have a great influence on the interaction in the class, the situation 
becomes d isjunctive, whereas it becomes conjunctive if the class be comes 
dependent on its weakest pupils. This will be a matter of decisive 
importance for the teacher's possibilities to use classroom interaction for 
the purpose of getting good educational results. 
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The statistical interactions Group Composition (sex) X Group Norm and 
Group Composition (sex) X Group Productivity is an interesting 
illustration of the fact that there can be different types of group 
interaction in groups of boys a nd in groups of girls respectively. Future 
research should, however, also aim at studying groups of both girls and 
boys. It is pe rhaps not surprising that co-operation and free norms favour 
girls and that competition favours boys. It is also reasonable that girls 
perform better at a subsequent individual measurement. Their higher 
ability to make use of group co-operation has probably resulted in a 
stronger consolidation of their knowledge. No interaction was, however, 
found between the factor group composition (sex) and any o f the factors 
group size or problem type. 

One of the consequences of this result is t hat, generally speaking, much 
more work is required to train boys to group work and co-operation 
irrespective of group size and problem type. How do we handle this in the 
practical school situation? 

The three group norms free norms, competition and co-operation were 
studied in c lassroom studies II and III. In classroom study III there was, 
for group productivity A, significant interaction between the factors group 
norm and group s ize, group norm and problem type, and between group 
norm and group productivity. The interaction Group norm X Group size 
was also significant for group productivity B. 

A summary of these interactions shows that the effect of co-operation was 
stronger than the effect of competition for group size two but comparable 
for group size six, th at the effect of co-operation was s tronger than the 
effect of competition for problems with a high accessibility but comparable 
for problems with a low accessibility, and that co-operation resulted in a 
higher performance on the subsequent individual measurement than 
competition. Co-operation also tended to produce better results than free 
norms. 

These results are interesting from the point of view of practical education 
since they indicate the importance of teaching pupils to co-operate and to 
assume responsibility for each other. In addition to the purely human and 
"democratic" gains, this often facilitates higher performance and better 
individual learning. 

Problems with a high accessibility and problems with a low accessibility 
were studied in classroom studies II and III. There was statistically 
significant interaction between the factors problem type and group 
productivity. This applied to classroom study II and to group productivity 
A and to group productivity B in classroom study III. The interaction 
Problem type X Group size was also significant in classroom study III. The 
factor problem type also appeared in significant three-way interaction 
together with the factors group size and group productivity, and in 
significant four-way interaction with the factors group composition (sex), 
group norm and group productivity. 
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The three interactions between the factors problem type and group 
productivity showed that the solving of problems with a high acc essibility 
resulted, relatively speaking, in lower individual retention of knowledge 
than the solving of problems with a low accessibility. This result is of great 
educational interest. Problems or tasks in various kinds of exercise books 
in nine-year compulsory school are often problems with a high accessibility. 
If these problems or tasks are solved in groups it would probably mean 
that there is a group interaction with a weaker consolidation of the correct 
solution than if the group deals with a problem with a low accessibility 
requiring another and more comprehensive group interaction. 

The fact that there was interaction between the factors problem type and 
group size was quite in l ine with earlier research and with the above line 
of reasoning about problems with a high and low accessibility respectively. 
Large groups were favoured by proble ms wi th a high access ibility. Group 
productivity thus increased to a greater extent in larger groups for 
problems with a high accessibility than for problems with a low 
accessibility. However, the individual pupil in the group had a stronger 
recollection of the solutions to problems with a low access ibility than to 
problems with a high accessibility. 

What is the most important educational conclusion of these results? Should 
the teacher plan group work where the problem has a high accessibility 
and where group productivity c an be maximized, o r should the problem 
have a low accessibility leading to lower group productivity but also to 
greater learning for the individual pupil? The one does of course not 
exclude the other but, in my opi nion, the teacher should preferably use 
work forms for group problem solving when the problem contributes to 
group interaction, thus facilitating effective learning. 

The factor group productivity formed part of the statistical analysis in 
classroom studies II and III. The interactions in which this factor was 
included have already been presented in this summary. To sum up, there 
was significant interaction between group productivity and each of the 
factors group size, group composition (sex), group norm and problem type. 
The factor group productivity also formed part of all the statistically 
significant three-way and four-way interactions. These results indicate that 
group productivity in terms of both group results and individual results is 
an extremely important factor in group research and probably also in other 
classroom research. It is for example far from certain that group inter
action favouring group problem solving or the accumulated results of the 
class also favours the individual pupil's learning and retention of 
knowledge. 

What generalizations can be made on the basis of these classroom studies? 

Do these results apply to the other levels of nine-year compulsory school, 
to upper secondary school and to higher education? Changing the group 
composition, i. e. when the groups a re composed by pupils or students of 
other ages and in other types of education, will also change the conditions 
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of how the factor group composition, and interactions between group 
composition and other factors influence group interaction and thus also 
group productivity. It is therefore difficult to make unambiguous 
generalizations. However, based on my own experience of teaching 
students of e ducation I venture to assert that many of the results p resen
ted here also apply, at least to some extent, to this type of education. It 
can for example be important to find out how problem type can be 
assumed to interact with group composition. 

Can any conclusions be drawn for other group sizes than the ones studied 
here? The answer is, generally speaking, the same. If the group size is 
changed, the conditions for group interaction and thus also for group 
productivity will al so change. However, a reasonable guess is that large 
groups function more or less like group size six, and that small groups 
function more or less li ke group size two. 

Will the induction of co-operation norms always have a posit ive result? By 
training and teaching pupils to realize the advantages of co-operation, 
meaningful group work, leading to valuable knowledge for the individual 
pupil, can hopefully be carried out. 

Can the problem types used here be regarded as examples of problems in 
the everyday classroom situation? Most pupils have probably solved many 
similar problems either in groups or individually. I therefore venture to 
assert that the problem types were regarded as a natural feature of the 
education. In this connection it can also be pointed out that these studies 
have shown that the meaning of foreign words can with advantage be 
learned in groups. 

To sum up, it is difficult to make unambiguous generalizations to other 
types of education and to other group sizes on the basis of these results. 
However, the ambition to imitate the pupils' natural classroom situation 
both regarding performance and content, has probably had the effect that 
the results can in an interesting way be regarded as valid in the actual 
school situation. This means for example that many of the statistical 
interactions can also be expected to play a crucial part in connection with 
various kinds of group work, a t least with e lements of problem solving. 

Several independent studies show that group work is not very common in 
school and that it is not very popular among pupils (see e. g. Imsen, 1988). 
To the extent that group work is used we have only limited knowledge as 
to how and why. With all due reference to case studies (see e. g. Svingby, 
1985), they hardly give a correct presentation of the current educational 
situation in a national perspective. 

In earlier curricula, above all in t he 1962 Compulsory School Curriculum, 
group work was t o a great extent regarded as part of social training and 
personal development, and not as a special teaching method. In the 1980 
Compulsory School Curriculum (the current curriculum) group work has 
actually been reduced to one among many m ethods. How does this affect 
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the planning of the work units and the teaching teams, and the 
performance and evaluation of the education? 

There is pro bably an inclination towards individual work forms since they 
can easily be followed up with individual tests. Results of individual tests 
are in most cases regarded as necessary for a correct assessment of each 
pupil. The demand for individual assessment has probably made many 
teachers hesitant about making extensive use of group work as a te aching 
method. This problem has become even more accentuated in connection 
with the group-referenced marks. Teachers as well as pupils, and not least 
parents, will probably question the relevance of group work as the basis of 
objective, individual assessment. Can group work provide the basis of 
objective assessment considering the fact that group work very seldom 
includes individual assessment? How does the teacher/teaching team solve 
the problem of individualization within the framework of group work? 
Teachers who ask themselves these questions perhaps choose to tone down 
the significance of g roup work for individual learning and instead choose 
to concentrate on more traditional classroom teaching. 

Is this line of argument about the significance of assessment not 
exaggerated, at l east in n ine-year compulsory school where marks are not 
given until grade 8? Teachers as well as ordinary members of society have, 
from their own early schooling onwards, been assessed and evaluated 
individually. The chance to succeed in life is to be evaluated as one of the 
best. This will p rovide the opportunity of getting a good education and of 
making a quick career and hopefully also a salary facilitating a high 
material s tandard. Compare the discussion today about individual setting 
of wage rates at for example Volvo in Gothenburg, where the setting of 
wage rates is made in groups of 30 workers on the basis of the normal 
frequency distribution. 

The job is now evaluated from several points of view with performance, 
utilization of production time and work tempo as the three main parameters. 
According to length of service and qualifications the workers are divided into 
different groups and in each group of 30 workers the nmarksn are given 
according to the normal frequency distribution just as in school. The greatest 
difference between the best and the worst in the group is between 9 and 10 
Swedish crowns per hour. (Vinterhed, K., in Dagens Nyheter, August 7, 
1991, p 29; Author's translation.) 

On the basis of their own experiences and the demands from parents 
and society it is therefore probable that a large number of teachers 
only evaluate pupils' performance in terms of average, above average 
and below average. It is true that marks are no longer given in most 
grades in nine-year compulsory school, but the "quarter-talks" that 
the teacher has to carry out every term function in many respects as 
a form of individual assessment. There are several variants of these 
talks. Some teachers have, through a number of individual tests and 
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subjective assessment evaluated the capacity of each pupil. At the 
quarter-talk the teacher simply takes every subject and declares 
whether the pupil's performance is to be regarded as average, above 
average or below average. Some school management areas hand out 
stencilled forms on which the pupils are asked to estimate their own 
capacity before the quarter-talk. At the quarter-talk the pupil's own 
assessment will then be compared with that of the teacher. The final 
result is that the pupil will be made aware of their position on the 
scale. These talks also deal with e. g. the ability to co-operate, job 
satisfaction and with a number of practical problems. However, there 
is an obvious risk that what the parents and pupil remember and 
what they consider to be important is the indirect, individual assess
ment expressed by the teacher. 

Thus, in the practical school situation the factors studied here are 
probably in their turn influenced by other factors that should also be 
mentioned in this connection. In addition to individual marking there 
is for example the teacher's education and interest in group work,the 
co-operation in work units and teaching teams, the intentions of the 
curriculum, parents' attitudes to group work, etc. These frame 
factors (see e. g. Lundgren, 1972) thus set bounds to the interaction 
in the individual group and class. 

Moreover, many of the factors mentioned here are, of course, in 
their turn influenced by other factors emanating from society outside 
school. It is very probable that local society, here defined as the area 
from which the pupils are recruited to a school, is of great 
significance for the possibilities to carry out meaningful group work 
which can also lead to a group productivity favouring the individual 
pupil. The conditions are, of course, quite different for a class with 
mainly middle class children with a similar background, compared 
with a class with many immigrant children from different cultures 
and with considerable difficulty in speaking and understanding 
Swedish (see e. g. Arvidsson, 1983). 

Thus, the focus on individual performance and individual assessment 
described here has probably contributed to the fact that many people 
regard group work as a less suitable method. An important 
educational implication of the classrooom studies reported here is, 
however, that group work can well be used for individual learning 
and retention of knowledge. In some situations group interaction can 
prove very useful to the individual pupil for the acquisition of 
various kinds of knowledge. There is, however, very little empirical 
research or documented educational practice in this field. 
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Based on the above discussion about the possibilities of 
generalization it is my opinion that the knowledge of the interactions 
between the factors studied here should, of course, be supplemented 
and expanded. However, many of these results should be considered 
in planning and performing group work in nine-year compulsory 
school as well as in other types of education. 

How is the teacher/teaching team supposed to benefit from the 
outcome of this dissertation? The conclusions that can be drawn 
hardly lead to a method with instructions to the teacher in terms of 
cause and effect: "If you use group size six you get group 
productivity X, if y ou use group size two you get group productivity 
Y". (Cf. e. g. Gayford, 1989). The most important thing is that the 
teacher realizes that the factors studied here interact both with each 
other and with the result. By changing one factor, for example group 
composition, the group interaction can be dramatically changed and 
result in a quite different group productivity. Once the teachers 
realize this, they have to become acquainted with the unique 
resources and characteristics of the individual pupils. With a good 
knowledge of people the teacher can accomplish group compositions 
that in the best possible way contribute to the desired group 
productivity. It is also important to teach and train the pupils in a 
consistent manner in order to achieve a good climate for co
operation. The result will vary from class to class. Sometimes it will 
be very easy and sometimes it will be almost impossible. As has 
already been mentioned, more work will probably also be required 
to teach boys to co-operate. 

In addition to the educational implications suggested here, the 
teachers will have to rely on their own experience and on the 
reported educational theory and practice. The purely empirical 
results of comparative studies of teaching methods and of projects 
at a few experimental schools should, however, be regarded with 
scepticism. It is not at all certain that the results of these studies can 
be applied to the actual classroom situation. On the other hand, the 
teacher can very well take an interest in theories relevant to the 
teaching situation and to a fruitful interaction between scientific 
thinking and educational practice. There are a great number of 
international examples of this in for example educational social psy
chology (see e. g. Feldman, 1990). By means of the combination of 
theoretical knowledge and practical experience and by testing 
different group sizes, group compositions and problems (tasks), the 
teachers can develop both themselves and their pupils towards the 
desired group productivity. 
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What is the desired group productivity? What do I as a teacher wish 
to accomplish with group tuition? All teachers should ask themselves 
these questions in planning group work. 

In the classroom studies presented in this dissertation the result of 
the group interaction has been studied on the basis of correctly 
solved problems. The interaction between different factors can of 
course create group interactions, the results of which can be studied 
in many different ways. Let us take the following example: One class, 
trained in group work, at the intermediate level of compulsory school 
is assigned the task of s tudying Africa from the point of view of geo
graphy, history, biology, zoology, and culture. First of a ll, pupils and 
teachers choose fields of interest for this study. The pupils will then 
be divided inteo groups according to choice of interest and perhaps 
also according to choice of classmates. Inventory of books and other 
material at the school will be followed by allocation of work in each 
group. All group members unite in solving the group's problems. 
Individual and joint presentations are prepared in the groups and 
carried out successfully. A summary discussion concludes the group 
work. The teacher also wants to know what each pupil has learnt. 
He/she therefore designs an individual test which is administered a 
few days later. 

What is the result of this group work? Is it the result of the test? Or 
each group presentation? Or the allocation of work in each group? 
Or the various kinds of experiences of the group work? Many similar 
questions can be raised. The result of the test, the group 
presentation, the allocation of work and the experiences of the group 
members are, of course, examples of various forms of results of the 
group work. The teachers should define the results they want to 
attain. However, they must also realize that group interaction can 
have many other consequences, that they are perhaps not even aware 
of. 

One way of describing the significance of the interaction between the 
four factors for group productivity is by means of a mathematical 
summary. Group productivity as it has been defined here (Gp) can 
be regarded as a multiplicative function of problem type (Pt), group 
composition (Gc), group norm (Gn) and group size (Gs), i. e. Gp = 
f(Pt X Gc X Gn X Gs) . 

To sum up, the three classroom studies reported here show that 
group productivity is, to a large extent, the result of various 
interactions between the factors group size, group composition, 
group norm and problem type. Further research can start from well-
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founded hypotheses of interaction between two or more of the 
factors studied here. Since these studies require experimental or 
quasi-experimental methods (see e. g. Cook & Campbell, 1979) the 
procedure should, as far as possible, resemble the pupils' natural 
classroom situation. 

The results of this research can hopefully lead to a greater 
comprehension of how the interaction in small groups and in the 
classroom, and thus also productivity, are influenced by various 
factors and by the interaction between these factors, and perhaps 
also which factors are more important than others in this process. In 
the long run these theoretical and empirical findings can have 
educational implications providing a more solid basis of the organiza
tion of education. 

Group interaction per se has not been studied in this dissertation. 
Future research between the theoretical and the empirical levels 
should, of course, also study the interaction in the group and how 
the decisions are taken. It is also a matter of great interest to study 
how the decisions are taken in relation to which decisions are taken. 
In other words, is there an interactive relationship between group 
interaction and group productivity? 

It has been argued that the lack of interest in group work is, to a 
great extent, a consequence of this work form being regarded as less 
suitable for individual learning and retention of knowledge. On the 
other hand, hardly anyone questions the importance of group work 
for social training and for training the pupils to become democratic 
citizens. However, the results of the studies in this dissertation 
indicate that teamwork can also lead to individual learning. Future 
research can hopefully elucidate in which situations group work 
favours both the group and the individual. In my opinion this 
research is extremely important since progress in the long run 
probably means that work in small groups will be a natural feature 
of most teaching situations in the future education system. 

Life in the classroom in general and in small groups in particular is, 
basically, of an interactionistic nature. Meaningful educational 
activity is never one-sided and one-dimensional. It is, instead, 
characterized by the interaction teatcher - pupil and pupil - pupil. 
Therefore, the assumptions and problems that have been tested 
empirically in this dissertation can perhaps give impulses to a future 
theory for classroom studies. However, special attention should, as 
has already been mentioned, be given to how the individual pupil 
actually can make use of the interaction in the group and in the 
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class. This goes almost without saying in societies defending in
dividual freedom and self-fulfilment. 
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Bilaga 1. 

GRUPPLÖSNINGSTEST - KLASSRUMSSTUDIE I 

Formuläret till eleverna innehöll två u ppgifter per sida. Av utry mmesskäl 
har avståndet minskats mellan uppgifterna, mellan ingress och svarsalterna
tiv samt mellan de olika svarsalternativen. 

1. - Nu är jag trött på att gång på gång påminna den där slarviga k unden 
att inkomma med betalningen snarast. Jag hade ju gett honom en 
respit på tre veckor och nu har det gått fem veckor, sa köpmannen. 

a) Som straff fick h an en respit. 
b) Försäljaren försökte lura på damen en respit. 
c) Han fick l öfte om respit, dvs han behövde inte utföra handlin

gen direkt. 
d) Flickan gav försäljaren en respit, dvs han fick en riktig ut

skällning. 

2. Kejsaren vägrade att ta hänsyn till vad undersåtarna tyckte och tänkte. 
Han förtryckte alla som försökte att framföra sina åsikter. Man skulle 
kunna säga att han var en riktig despot. 

i 
a) En despot vill själv vara den mäktigaste. 
b) En despot vill aldrig kämpa för sina ideer. 
c) En despot är angelägen om att lyssna till andras åsikter. 
d) En despot är en förrädare. 

3. - Se här, mjukaste kuddar och täcken! Förhängen i v ackraste siden! 
Och se, vilket underbart träsnideri i takhimlen! Du må tro att jag 
sover gott! 
- Ja, det var den vackraste paulun jag sett! 

a) Mannen öppnade dörrarna i sin paulun och tog fram koppar och 
fat. 

b) - Nu är jag trött på det här, sa mannen och tog sin paulun och 
gick. 

c) - Jag orkar knappt hålla mig vaken längre. Tänk om man hade 
legat hemma i sin paulun ändå. 

d) Om man är sömnig piggar det ofta upp om man tar en paulun. 

4. Riddaren visade prov på heroism när han med fara för eget liv räddade 
prinsessan undan draken. 

a) Heroism innebär att man visar a tt man är stark. 
b) Heroism innebär att man är en tapper riddare. 
c) Heroism innebär att man visar mod o ch tapperhet. 
d) Heroism innebär att man träffar på en livsfarlig drake. 
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5. Hennes favoritsysselsättning redan som barn var att låtsas blanda till 
olika mediciner för att bota sjukdomar. Det var alltså helt naturligt 
att hon som vuxen försökte få arbete i et t apotek. Eftersom hon trivs 
med jobbet håller hon nu på att utbilda sig till farmaceut. 

a) En farmaceut är utbildad till at t bota sjukdomar. 
b) En farmaceut utbildar sig till at t sköta om sjuka barn. 
c) En farmacut provsmakar alla l äkemedel som tillreds på apotek. 
d) En farmaceut tillreder olika läkemedel. 

6. Förra veckan utkom en bok av en mycket b erömd författare. I denna 
bok är författaren mycket hånfull mot de människor som bara tänker 
på att skaffa sig så många dyra s aker som möjligt. Man skulle kunna 
säga att boken är en satir mot de som endast tänker på hur de ska 
kunna köpa en massa "sta tusgrejer". 

a) Romanen var en elak satir mot de styrande i sam hället. 
b) Författaren är en elak satir. 
c) Pelle försökte spara pengar för att kunna köpa sig en satir. 
d) En satir berättade en elak saga för barnen. 

7. Trädgårdsmästaren använde en sekatör när han gick r unt och klippte 
buskarna i tr ädgården. 

a) I stället för en sekatör kan man använda en kniv. 
b) Arvid passade b ra som trädgårdsmästarens sekatör. 
c) När man klipper en sekatör måste man v ara extra försiktig. 
d) Buskarna växer fortare om man gödslar med s ekatör. 

8. Läraren hade blivit försenad eftersom han råkat ut för punktering. 
När eleverna i klassen väntat i 5 minuter föreslog Lars att de skulle 
börja räkna. Detta tyckte alla var ett bra initiativ och plockade genast 
fram s ina böcker och satte igång. 

a) Varför skall vi lära oss räkna initiativ, undrade Stina. 
b) Det är viktigt att de styrande i lan det har förmåga att ta initiativ 

som är till ny tta för folket. 
c) De flesta pojkar har stort initiativ för fotboll. 
d) Läraren delade ut ett initiativ till varj e elev. 

9. -Hon kallade mig pa ppskalle, skurk och bedragare, och sa att jag var 
helt substanslös och värre saker ändå! Du skulle ha hört! 
- Det var invektiv som passar bra in på dig, tycker jag. 

a) Jag blev så glad att jag gav henne flera invektiv. 
b) Polisen haffade mannen som ropade invektiv efter honom. 
c) Här ska du få höra på invektiv, sa kalle och räknade felfritt 

baklänges från hundra. 
d) Idag har jag varit invektiv, sa Olle. Se så mycket jag ha r hunnit i 

skolan. 
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10 Eftersom John var son till e n cirkusdirektör, fick han redan som 
mycket liten lära sig a tt gå på lina. Efter en hel del träning blev han 
en mycket skicklig ekvilibrist. 

a) En ekvilibrist är en världsberömd son till en cirkusdirektör. 
b) I och med att cirkusdirektören dog, b lev hans son ekvilibrist. 
c) Utan att behärska balanskonsten blir man ingen ekvilibrist. 
d) Utan att behärska en ekvilibrist kan man inte gå på l ina. 

11. Fysikprofessorn hade arbetat i hel a si tt liv med att smälta och blanda 
metaller för att få fram en blandning som var lättare än luft. En sådan 
legering lyckades han emellertid inte framställa. 

a) En legering av mjöl, socker, vatten och jäst ger spröda och fina 
skorpor. 

b) Vår legering består av en blandning av folk från alla riksdagspar
tierna. 

c) Brons är en legering av koppar och tenn som man förr i vä rlden 
gjorde kanoner av. 

d) Har man bara en legering till hands kan man göra vilka blandnin
gar som helst. 

12. Många människor tycker att det är mycket obehagligt att vistas i s må 
slutna rum. Ja, många till och med känner en stark rädsla för att vara 
i ett litet trångt rum, exempelvis en cell. De lider av klaustrofobi. 

a) I stället för att åka hiss så gick h on alltid uppför trapporna, 
eftersom hon led av kl austrofobi. 

b) Eftersom hon led av k laustrofobi så va r hon rädd för att vistas på 
branta klippor. 

c) Klaustrofobi innebär att man finner det obehagligt att bo i 
höghus. 

d) Trots klaustrofobi gick h on alltid uppför trapporna. 

13. - Du ska trycka på de här tangenterna med fingrarna och samtidigt 
trampa på pedalerna med fötterna. För att du ska lyckas måste det 
bli e n samordning mellan dina rörelser. När denna koordination har 
skett kan du det här. 

a) Om det inte fanns kordination mellan tågens ankomst- och 
avgångstider, skulle det ske en förfälig massa tågolyckor på våra 
järnvägar. 

b) Har man väl lä rt sig k oordination kan man s itta och stå samtidigt. 
c) En kordination vore bra att ha, sa mannen och försökte göra 

allting samtidigt. 
d) Min fru gav mig en koordination i m orse för att jag sku lle hinna 

med allt jag må ste göra. 
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14. Anna tycker inte att någonting är speciellt roligt. Hon är ofta mycket 
sorgsen, dyster och pessimistisk. Hennes föräldrar är oroade över 
denna melankoli som hon drabbats av. 

a) Läraren försökte uppmuntra henne med hjälp av m elankoli. 
b) Pojken visade sig mycket vemodig, ett tecken på melankoli enligt 

föräldrarna. 
c) Eleverna trodde att de med hjälp av m elankoli skulle kunna klara 

den svåra skrivningen. 
d) Barnet visade tidigt tydliga te cken på melankoli, e ftersom det 

ofta inte ville leka ensamt. 

15. - Tidigare hade du en helt annan uppfattning i den här frågan. Nu 
har du ändrat dig och håller med de andra bara för att du tycker att 
det är lämpligt, och för att du vill bli populär. Jag tycker att du är en 
riktig opportunist. 

a) En opportunist är en person som envist håller fast vid sin upp 
fattning oavsett vad andra tycker. 

b) En opportunist drar nytta av omständigheterna för att skaffa sig 
fördelar. 

c) Man kan bli op portunist för mindre, suckade kvinnan när åskan 
slog ner i h ennes äppelträd. 

d) I år är det populärt att klä sig i opportunist, förklarade flickan 
glatt och visade upp sin nya klä nning. 

16. Vid närmare granskning visade det sig att kompositören av den 
populära schlagern hade lånat vissa delar av melodin från ett 
Mozartverk. Den var alltså till viss del ett plagiat. 

a) Ett plagiat är en del av en slager. 
b) I brist på egna idéer gjorde författaren ett plagiat på en känd 

roman. 
c) Visan är förmodligen ett plagiat eftersom den är så populär. 
d) Textförfattaren lånade ut e tt plagiat. 

17. Professor Hellman hade i många år sysslat med lingvistik. De språk 
som han mest forskat i var engelska och spanska. 

a) Hon talade engelska och spanska med god lingvistik. 
b) Lingvistik är ett sätt att uttala ord. 
c) Tack vare lingvistik ka n vi lära oss mera om ett lands språk. 
d) Utan god lingvistik k an man inte bli en bra språkforskare. 
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18. Den där välklädde mannen dyrkar allt som är skönt och smakfullt. 
Han har svårt att finna sig i att vissa sak er inte alltid är så tilltalan
de. Han är med andra ord en estet. 

a) Han måste vara en estet, eftersom han nästan överdrivet beundrar 
allt som är stilfullt. 

b) En estet har dålig smak vad beträffar kläder. 
c) Han har intresse för allt som är ovanligt. Alltså måste han vara 

en estet. 
d) En estet dyrkar allt som är välkänt. 

19. Det värsta som finns är skolan, tycker Kalle. Han avskyr allt som har 
med skolan att göra. Både föräldrarna och lärarna är mycket oroade 
över Kalles aversion mot skolan. 

a) Kalle visade ofta tecken på aversion, när han sysselsatte sig med 
sin hobby. 

b) Aversion är ett sätt att lära sig a tt uppföra sig ordentligt i skolan. 
c) Per ogillade starkt att deltaga i någon form av id rott, v ilket hans 

syster tyckte var konstigt, eftersom hon inte hyste denna aversion 
mot idrott. 

d) Pers föräldrar var oroliga över att Per inte hade aversion nog att 
klara skolarbetet. 

20. Han var mycket fascinerad av s könheten hos vissa konstnärers verk. 
Ja, ibland visade han till och med en mycket stor gripenhet inför vissa 
konstverk. Det underliga var att han trots sitt patos för konst inte själv 
försökte göra något konstverk. 

a) Patos består till sto r del av k onst. 
b) Konstnären målade sina tavlor med s tort patos. 
c) Han lånade sitt patos från en konstnär. 
d) Han försökte förgäves sälja s itt patos. 

21. - Du verkar vara en riktig gottegris, skojade tandläkaren. Men du får 
faktiskt sluta upp med att äta snask. Dina tänder är fulla med 
kaviteter. 

a) Smörgås med kavitet på ä r det bästa jag ve t. 
b) Bergväggen var full med kaviteter, i vilka fåglarna byggde sina bon. 
c) - T itta! Det är en utbuktning mitt på ormen. Den måste ha svalt 

några kaviteter. 
d) Min tandkräm innehåller kavitet. Därför har jag inga hål i tänderna. 
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22. Kajsa tyckte om att läsa d ikt, men inte bara för att läsa själv utan för 
att framföra sina favoritdikter för kamraterna. Kajsas deklamation 
gjorde för det mesta stor succé hos klasskamraterna. 

a) Deklamation innebär att någon skriver en mycket bra dikt. 
b) Att göra en riktig deklamation är att ge en förklaring till varför 

man tycker om en viss sak. 
c) Ett sätt att utföra en deklamation är att tyst f ör sig själv läsa en 

dikt som man tycker om. 
d) Ett tämligen säkert sätt att få en uttrycksfull och fin deklamation 

av en dikt är att låta en skådespelare framföra den. 

23. Författaren är en typisk fatalist, e ftersom han inte tror att han själv 
kan göra något för att förbättra sin s ituation. Han anser att hans liv 
styrs av någon annan makt. 

a) Eftersom han var fatalist, så trodde han att han skulle klara sig 
med hjälp av mycken uppmuntran. 

b) Eftersom han var fatalist, så trodde han att enda sättet att förbättra 
sin situation var att själv göra något åt den. 

c) Eftersom han var fatalist, så hade han en optimistisk syn på livet. 
d) Eftersom han var fatalist, så trodde han att ödet skulle avgöra om 

han klarade skrivningen e ller ej. 

24. Enligt språkläraren var betydelsen av de två o rden så lika a tt det var 
omöjligt att göra någon distinktion mellan dem. 

a) Att använda sig av en distinktion innebär att man talar tydligt. 
b) Att utgöra en distinktion innebär att man skiljer sig från mängden. 
c) Det råder en lång d istinktion mellan de två platserna. 
d) Det råder en tydlig distinktion mellan fattiga och rika beträffande 

deras levnadsstandard. 



Bilaga 2 

INSTRUKTION FÖR GRUPPLÖSNINGSTESTET - KLASSRUMSSTU
DIE I. 

Ni ska nu arbeta med några uppgifter som finns i det här häftet. Instruk
tören håller upp häftet. Skriv namn på häftets framsida, lägg sedan ifrån 
er pennorna och hör på mig. 

Tilläggsinstruktion vid för försök och klassrumsstudie: 

Alla ska inte arbeta på samma sätt med uppgifterna. Några ska arbeta 
ensamma, några ska arbeta två och två och övriga tre och tre. Ni som 
arbetar i grupp ska hjälpas åt att lösa uppgifterna, men var och en ska svara 
i sitt eget häfte. Ni som arbetar ensamma får inte ta hjälp av någon. 

Vi har genom lottning fått fram vilka som ska arbeta ensamma och vilka 
som ska arbeta i grupp. 

Instruktören ordnar gruppsammansättningen och placeringen i klassrum
met. Både tvågrupper och tregrupper placeras vid två sammanförda bänkar. 

Vi ska först gå igenom ett par övningsexempel. Vänd på bladet. Där står 
övningsexempel. Den som inte hittat det räcker upp handen. Följ med i häftet 
när jag går igenom övningsexemplena. Titta på uppgift A och följ med i 
texten när jag läser. 

Instruktören läser inledningsstycket och säger sedan: 

Som ni ser är ordet kuling understruket. Det är ett svårt ordt som ni ska 
försöka lista ut vad det betyder. Under det stycke som jag läste finns det 
fyra meningar. I endast en av meningarna är ordet kuling rätt använt. 

Instruktören läser de fyra meningarna och eleverna följer med i sina 
häften. 

I vilken mening är kuling rätt använt? Ge eleverna gott om tid a tt fundera. 
Ja, mening d är rätt svar. Eftersom mening d är rätt svar i uppgift A ska ni 
sätta en ring omkring bokstaven d. Gör det! 

Tillvägagångssättet visas på skrivtavlan genom att instruktören sätter en 
ring omkring rätt bokstav. Därefter kontrollerar instruktören att eleverna 
gjort rätt. 

Som ni ser står ibland ordet i en annan form än i inledningsstycket. Kuling 
och kulingen betyder naturligtvis samma sak, ordet står bara i olika form. 
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Instruktören går igenom det andra övningsexemplet på samma sätt. Det 
är viktigt a tt instruktören ger eleverna gott om tid att fundera och förstå, 
samt att han/hon kontrollerar att eleverna markerar svaret korrekt. 

Ni ska alltså läsa det stycke som har ett understruket ord mycket noggrant. 
Då kan ni lista ut vad det understrukna ordet betyder. Sen har ni fyra förslag 
att välja bland för varje uppgift. Det är bara ett_ av dem som är riktigt rätt, 
de andra är fel eller mycket sämre än det rätta svaret. Ni ska alltså i varje 
uppgift bara sätta en ring omkring en_ bokstav. Om ni inte är säkra på vilket 
svarsalternativ som är det rätta, så hoppa inte över uppgiften utan ringa in 
den bokstav som ni tror är rätt svar. 

Häftet innehåller (36, 29) 24 uppgifter. Ni har (36,29) 24 minuter på er att 
lösa dem. Om ni blir färdiga innan tiden är slut, ska ni kontrollera era svar. 
År det något ni vill fråga om måste ni göra det nu. När ni väl har börjat får 
ni inte störa kamraterna genom att ställa frågor. 

Instruktören besvarar eventuella frågor. 

Ni ska besvara uppgifterna på samma sätt som ni gjorde med övnings
exemplen. Uppgifterna börjar på nästa sida. När jag säger till, får ni börja. 
Ni ska arbeta så fort ni kan, men ändå noggrant. Om ni blir färdiga innan 
tiden är slut, kom ihåg att kontrollera era svar. När ni gjort det, räck upp 
handen så kommer jag och säger vad du ska göra. Kom ihåg att inte störa 
kamraterna. År det nu någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 

Instruktören startar tidtagaruret. Till de elever som blir färdiga innan 
tiden är slut utdelas tilläggsuppgifter (iordningställt häfte). Efter exakt 
(36,29) 24 minuter säger instruktören: 

Tiden är slut, lägg ifrån er pennorna. 

Häftena samlas in. 
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INSTRUKTION FÖR ATT STUDERA ELEVERNAS KÄNNEDOM OM 
SVÅRA ORD 

Skriv namn på häftets framsida. Lägg ifrån er pennorna och hör på mig. 
Slå upp nästa sida. Peka på första övningsexemplet DERIVAT. Gör det alla. 
Ovanför sträcket ser ni frågan: Känner Du igen det här ordet? Vi antar att 
ingen av oss känner igen det. Vilket blir då svaret? Nej! Det är rätt. Ingen 
känner igen ordet. Sätt därför en ring omkring nej. 
Visa på tavlan och kontrollerar att eleverna gör rätt. Gå sen igenom 
övningsexempel två o ch tre så att nedanstående svarsalternartiv erhålles. 

DERIVAT Ja Nej Ja Nej 

ARISTOKRAT Ja Nej Ja Nej 

VELOCIPED Ja Nej Ja Nej 

På sidorna två till fyra finns en lista med svåra ord. Jag vill v eta om ni 
känner igen dem och om ni ve t vad de betyder. Det är mycket svåra ord 
så det är inte troligt att ni känner igen så många. Jag tycker alltså inte 
att ni har dålig ordkunskap om ni inte känner till ett enda av de här orden. 
Naturligtvis ska ni än då vara noggranna och göra ert bästa. 

Kom ihåg, du kan svara med enbart nej på fråga 1 (peka på övnings
exemplet på tavlan) eller ja på fråga 1 och nej på fråga 2 (peka). Om du 
svarar ja på b åda frågorna måste du också skriva vad ordet betyder (peka). 
Fundera inte för länge på något ord utan gå ganska snabbt igenom dem. När 
ni är färdiga så lägg ifrån er pennorna. År det någon som har något att fråga 
om? 

Eventuella frågor besvaras. 

1. 2. 
Känner Vet Du vad 
Du igen det betyder? 
det här 
ordet? 

Om Du svarat ja på 
fråga 2 så skriv 
vad d et betyder här. 

3. 

Då kan ni börja. När alla är klara samlas häftena in. 



Bilaga 4 

KUNSKAPSBEHÅLLNINGSTEST - KLASSRUMSSTUDIE I 

1. DEKLAMATION uppvisning 
uppskattning 

uppläsning 
uppsägning 

2. DESPOT kamelförare 
envåldshärskare 

krigshjälte 
pilgrim 

3 PLAGIAT efterhärmning 
efterlysning 

beräkning 
besättning 

4. PATOS känsla 
främling 

melodi 
natur 

5. INITIATIV anslag 
bakslag 

utslag 
förslag 

6. SEKATÖR kratta 
kärra 

spade 
trädgårdssax 

7. HEROISM hjältemod 
glädje 

livsfara 
styrka 

8. LINGVISTIK språkforskning 
språkinlärning 

betoning 
uttal 

9. FARMACEUT barnsköterska 
vårdare 

apotekare 
läkare 

10. MELANKOLI belåtenhet 
vemod 

munterhet 
ensamhet 

11. AVERSION ambition 
illvilja 

motvilja 
ängslan 

12. RESPIT uppsträckning 
uppskov 

uppsats 
upplysning 

13. KAVITET hål 
läte 

vind 
bur 

14. PAULUN himmelssäng 
klänning 

tupplur 
kudde 

15. OPPORTUNIST bil-ägare 
gods-ägare 

måls-ägare 
ja-sägare 
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16. KOORDINATION sammanblandning 
uppfattning 

samordning 
besvär 

17. EKVILIBRIST balanskonstnär 
djurskötare 

hästdressör 
ryttare 

18. LEGERING plantering 
sammansmältning 

växling 
vändning 

19. INVEKTIV argsinthet 
mord 

skällsord 
våld 

20. SATIR hån 
beröm 

löfte 
svek 

21. DISTINKTION likhet 
skillnad 

beroende 
saknad 

22. ESTET skönhetsdyrkare 
berättare 

sändebud 
militär 

23. FATALIST konstruktör 
ödestroende 

boktryckare 
instruktör 

24. KLAUSTROFOBI tandläkarskräck 
dödsskräck 

höjdskräck 
cellskräck 



Bilaga 5 

INSTRUKTION - KUNSKAPSBEHÅLLNINGSTEST - KLASSRUMS
STUDIE I 

I dag ska ni få ett häfte med 24 uppgifter som ni ska lösa. Jag vill veta om 
ni kommer ihåg betydelsen av de svåra ord son ni arbetade med för en vecka 
sen. Men först ska vi gå igenom några övningsuppgifter. 

Eleverna placeras för individuell testning. Häftena delas ut och eleverna 
uppmanas att skriva namn och därefter lägga ifr ån sig pennorna. 

Slå upp sidan två i häftet. Se på övningsexempel 1. 

Ex. 1. FÖRBRYTARE brottsling slav 
fartyg främling 

Till vänster står ett ord som är skrivet med stora bokstäver. Vilket är det? 
Till höger står fyra ord skrivna med små bokstäver. Vilka? Ett av de orden 
betyder ungefär detsamma som förbrytare. Vilket? Javisst, brottslig betyder 
ungefär detsamma som förbrytare. Därför har ordet brottsling strukits under. 
Se på exempel 2. 

Ex. 2. TERRASS avsats säng 
strand jordyta 

Varför har ordet avsats strukits under? Javisst, ordet avsats betyder ungefär 
detsamma som ordet terrass. Se på exempel 3. 

Ex. 3. KUMPAN luffare träl 
kamrat dräng 

Vilket av de fyra orden till höger om ordet kumpan betyder ungefär 
detsamma som kumpan? Javisst, kamrat betyder ungefär detsamma som 
kumpan. Stryk under ordet kamrat. 

Kontrollera att eleverna gör rätt. 

Ex. 4. FONTÄN luffare springbrunn 
dryck monter 

Vilket ord ska du stryka under i övningsexempel 4? 

Ge eleverna god tid att lösa uppgiften och kontrollera att de gjort rätt. 

På sidorna tre och fyra finns många uppgifter av samma slag. Du ska göra 
på samma sätt när du löser dem. Några frågor? Eventuella frågor besvaras. 

Då kan ni börja. Efter tio minuter. Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 
Häftena samlas in. 



Bilaga 6 

SKRIV BARA ETT ORD PÅ VARJE RAD! 

1. NITA 

2. GLAS 

3. ANKEL 

4. RÖSTA 

5. STARE 

6. SKIDA 

7. STAB 

8. KOLLA 

9. SKATOR 

10. MINSKA 

KONTROLLER SVAREN! 
STÖR INTE KAMRATERNA, OM NI ÄR KLARA INNAN TIDEN ÄR 
UTE! 



Bilaga 7 

INSTRUKTION FÖR DE BÅDA PROBLEMTYPERNA 
KLASSRUMSSTUDIE II OCH III 

Efter det att instruktören presenterat sig säger han/hon: 

Jag har fått löfte av er lärare att komma hit och träffa er idag. Jag vill se 
hur ni klarar att lösa tvä olika slags uppgifter. Ni kommer att få arbeta som 
ni sitter. Det är viktigt att ni gör ert bästa. 

Jag ska nu visa några exempel på uppgifter av den första typen som ni ska 
lösa. Det är möjligt att ni arbetat med liknande uppgifter tidigare. 

Instruktören går på tavlan igenom följande tre anagram: MOR (ORM, 
ROM), SKÅP (PÅSK, PÅKS) och TYSTA (STATY, YSTAT). Orden skrivs 
med stora bokstäver. Instruktören ger sig god tid vid d enna genomgång, så 
att alla elever hinner uppfatta hur de ska gå tillväga för att lösa uppgif
terna. 

Det gäller alltså att bilda nya ord genom att låta bokstäverna byta plats, 
men tänk på att alla bokstäverna ska vara med. À ven om det går att bilda 
flera ord så ska ni svara med endast ett. 

Instruktören måste också göra klart för eleverna att de får svara med ord 
som är böjda, exempelvis TYSTA - YSTAT. Ordens betydelse bör 
förklaras. 

Det vi nu gått igenom är uppgiftstyp I. Instruktören skriver UPPGIFTSTYP 
I på tavlan. Nu går jag över till den andra typen av uppgifter, uppgiftstyp II. 

Instruktören visar ett övningsexempel m ed h jälp av OH-projektor. Enbart 
ingressen visas först. Eleverna får god tid på sig att läsa den innan 
instruktören läser den högt. 

Som ni ser är ordet heroism understruket. Det är ett svårt ordf som ni ska 
försöka lista ut vad det betyder. Det gäller alltså att läsa det inledande 
stycket mycket noga för att förstå vad det understrukna ordet betyder. Under 
stycket finns tre meningar. 

Svarsalternativen visas och eleverna får god tid på sig a tt läsa igenom dem 
innan instruktören läser dem högt. 

I endast en_ av meningarna är ordet heroism rätt använt. De andra två 
förslagen är fel. I vilken mening är ordet heroism rätt använt? Ja mening c 
är rätt svar. -Heroism innebär att man visar mod och tapperhet-. Eftersom 
förslag c är rätt svar ska ni sätta en ring omkring bokstav c. 

Tillvägagångssättet visas genom att instruktören lägger en ring omkring 
rätt bokstav. 
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Nu ska jag visa ett annat exempel. Ordet synonym är understruket här. 

Instruktören går tillväga på samma sätt som vid exemplet med ordet 
heroism. 

Ni har alltid tre förslag att välja bland för varje uppgift. Det är bara ett av 
dem som är rätt, de två andra är fel eller mycket sämre än det rätta svaret. 
Ni ska alltså, för varje uppgift, bara sätta en ring omkring en bokstav. Några 
frågor? 

Eventuella frågor besvaras. 



Bilaga 8 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN FRIA NORMER 
KLASSRUMSSTUDIE II 

(Denna instruktion tar vid om edelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

Formulären delas ut så att halva undersökningsgruppen får den ena 
problemtypen och den andra halvan får den andra problemtypen (bilaga 
11).Eleverna anmodas hålla händerna under bänken under utdelningen. Ett 
formulär per grupp delas ut. 

Skriv bådas namn på det häfte ni fått. Instruktören går runt och kontrol
lerar. Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit 
era namn på. Den av er som skriver ner svaren räcker upp en hand. Därefter 
delas ytterligare ett formulär ut så att varje elev har ett eget att läsa i. 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar.Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera era 
svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte stör 
de övriga grupperna. År det någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 

Instruktören tar tid och säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in o ch nya dela s ut. 

Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I nu. Skriv nu i gruppen era namn 
på ett häfte. Ar det någon som vill fråga om något? Då kan ni börja. (Efter 
tio minuter). Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så att de sitter var för sig i rader (bilaga 
ii). 

Ni ska nu få nya färgade häften, men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. När vi är klara med rättningen 
kommer vi att lämna ut en lista med namnen på de två bästa från varje 
klass som har arbetat i detta klassrum. De som blir trea eller sämre i sin 
klass kommer inte att få veta resultatet, ingen annan heller för 
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den delen. Eftersom ni redan löst de flesta av uppgifterna tidigare får ni 
bara hålla på i fyra minuter nu. Har ni några frågor? 

Formulären delas ut. Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan 
ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid gru pplösandet. 



Bilaga 9 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN TÄVLING 
KLASSRUMSSTUDIE II 

(Denna instruktion fortsätter omedelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

Efter det att ni löst uppgifterna kommer ni att få ett prov. I det provet 
arbetar ni var för sig, för att se om ni minns vad ni lärt er. De två från 
varje klass i den här gruppen som blir bäst på provet kommer att sättas 
upp på en lista. Ni ska alltså först hjälpas åt i grupperna att lösa upp
gifternai, därefter får ni ett prov som var och en ska lösa. 

Formulären delas ut så att halva undersökningsgruppen får den ena 
problemtypen och den andra halvan får den andra problemtypen (bilaga 
11).Eleverna anmodas hålla händerna under bänken under utdelningen. 
Ett formulär per grupp delas ut. 

Skriv bådas namn på det häfte ni fått. Instruktören går runt och kontrol
lerar. Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit 
era namn på. Den av er som skriver ner svaren räcker upp en hand. 
Därefter delas ytterligare ett formulär ut så att varje elev har ett eget 
att läsa i . 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar. Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera 
era svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte 
stör de övriga grupperna. År det någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 

Instruktören tar tid o ch säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in o ch nya dela s ut. 

Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I nu. Skriv nu i gruppen era namn 
på eti häfte. Ar det någon som vill fråga om något? Då kan ni börja. 
(Efter tio minuter). Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så att de sitter var för sig i rader (bilaga 
ii). 
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Ni ska nu få nya färgade häften, men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. Jag påminner om att 
när vi är klara med rättningen kommer vi att lämna ut en lista med 
namnen på de två bästa från varje klass som har arbetat i detta klassrum. 
De som blir trea eller sämre i sin klass kommer inte att få veta resultatet, 
ingen annan heller för den delen. Eftersom ni redan löst de flesta av upp
gifterna tidigare får ni bara hålla på i fyra minuter nu. Har ni några 
frågor? 

Formulären delas ut. Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan 
ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid gru pplösandet. 



Bilaga 10 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN SAMARBETE 
KLASSRUMSSTUDIE II 

(Denna instruktion tar vid om edelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

Det är väldigt viktigt att ni i gruppen hjälps åt både med att komma på rätt 
svar och att se till att båda i gruppen har förstått, varför gruppen svarar som 
den gör. Efter det att ni har löst uppgifterna kommer ni nämligen att få ett 
prov för att jag ska kunna se om ni minns vad ni lärt er. Det provet ska ni 
besvara var och en för sig, men när jag rättar provet så lägger jag ihop 
poängen från båda gruppmedlemmarnas resultat. Vi tänker oss en grupp med 
eleverna Anders och Bertil. ( Instruktören låter figuren nedan växa fram på 
skrivtavlan allteftersom instruktionen ges. Instruktören tar god tid på sig.) 

( 1 8 )  ( 1 8 )  ( 2 )  =  ( 2 0 )  
Anders Bertil Anders Bertil 

1 I I • • 

(13) (12) (10) = (22) 
Carina Doris Carina Doris 

i i i • • 

Vi har två bänkar, här sitter Anders och här sitter Bertil. Anders och Bertil 
besvarar uppgifterna så bra som möjligt tillsammans. Vi tänker oss att de 
lyckas lösa 18 av de 20 uppgifterna. Det är väldigt bra gjort. Därefter 
placeras de vid var sin bänk och besvarar provet varför sig. Vi tänker oss nu 
att Anders klarar 18 uppgifter på provet, alltså lika många som vid 
gruppuppgiften, medan Bertil bara klarar 2 uppgifter. Tillsammans får de 
20 rätt lösta uppgifter på provet. 

Om vi i stället tänker oss en grupp med eleverna Carina och Doris, som på 
gruppuppgiften lyckas lösa 13 uppgifter, så borde de ju ha mindre möjligheter 
att få bra resultat på provet än gruppen Anders och Bertil. Men Carina får 
12 rätt på provet och Doris 10 rätt, tillsammans 22 rätt. 

-Varför är det så viktigt att båda i gruppen har förstått varför gruppen svarar 
som den gör? (Ge eleverna god tid att fundera.) Javisst, det är ju det 
sammanlagda resultatet som räknas, och då hjälper det ju inte, att en av 
gruppmedlemmarna har bra resultat om den andre inte har förstått och 
därför får dåligt resultat på provet. 

I det första exemplet har tydligen inte Bertil förstått varför gruppen svarat 
som den gjort och därför har Bertil bara två rätt och därmed blir gruppens 
resultat sämre än det skulle ha blivit om Bertil hade förstått 
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och lärt in svaren på uppgifterna. Vad kan vi säga om det andra exemplet? 
(Ge god tid till eleverna att fundera.) Ja visserligen har Carina och Doris 
bara lyckats lösa 13 uppgifter, men å andra sidan har både Carina och Doris 
förstått lösningarna vilket gör, att de tillsammans får 22 rätt på provet. Alltså 
två mer än Anders och Bertil fast de hade hela 18 rätt på gruppuppgiften. 

Varför hade Carina och Doris bättre resultat än Anders och Bertil? 
(Eleverna ges god tid att fundera.) Jo, de har förklarat för varandra och 
båda har förstått varför de svarat som de gjort. Det kan alltså vara bättre 
att hinna med få uppgifter som båda har förstått. 

Den grupp från varje klass som har bästa resultatet kommer vi att sätta upp 
på en resultatlista, dvs en grupp från varje klass som är här nu. Men först 
ska ni nu lösa uppgifterna tillsammans i grupperna, sen kommer provet. 

Formulären delas ut så att halva undersökningsgruppen får den ena 
problemtypen och den andra halvan får den andra problemtypen (bilaga 
11).Eleverna anmodas hålla händerna under bänken under utdelningen. Ett 
formulär per grupp delas ut. 

Skriv bådas namn på det häfte ni fått. Instruktören går runt och kontrol
lerar. Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit 
era namn på. Den av er som skriver ner svaren räcker upp en hand. Därefter 
delas ytterligare ett formulär ut så att varje elev har ett eget att läsa i. 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar.Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera era 
svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte stör 
de övriga grupperna. Jag vill påminna om att det är väldigt viktigt att båda 
förstår varför ni svarar som ni gör. År det någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 

Instruktören tar tid o ch säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in oc h nya dela s ut. 

Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I nu. Skriv nu i gruppen era namn 
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på etl häfte. Jag påminner än en gång att det är mycket viktigt att båda har 
förstått, eftersom resultaten på provet läggs samman. År det någon som vill 
fråga om något? Då kan ni börja. (Efter tio minuter). Tiden är slut. Lägg 
ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så att de sitter var för sig i rader (bilaga 
ii). 

Ni ska nu få nya färgade häften, men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. Jag påminner om att den 
bästa gruppen från varje klass som är med här kommer med på en resul
tatlista som vi lämnar ut så snart vi har rättat. Den grupp som blir tvåa 
eller sämre i sin klass kommer inte att få veta resultatet, ingen annan heller 
för den delen. Eftersom ni redan löst de flesta av uppgifterna tidigare får ni 
bara hålla på i fyra minuter nu. Har ni några frågor? 

Formulären delas ut. Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan 
ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid gr upplösandet. 



Bilaga 11 

SCHEMA FÖR PLACERING OCH UTDELNING AV FORMULÄR -
KLASSRUMSSTUDIE II 

Placera bänkarna parvis i tre 
rader. Grupperna får själva 
välja var de vill sitta. 

Vid grupplösandet delas for
mulären ut enligt följande: 

A rad 1 och 3 formulär I 
rad 2 formulär II 

B rad 1 och 3 formulär II 
rad 2 formulär I 

m 
m 

m 
ZD 

TI 

Kateder 

:• 
] 

Individmätningen genomförs så att formulären delas ut 
till respektive elever i samma ordningsföljd som när 
uppgifterna bearbetades i grupp. 

Sära bänkarna så att det 
blir sex enkelrader genom 
att låta de yttre bänkar
na i rad 1 och 3 flytta 
mot väggen/fönstret. Sära 
sen på rad 2 vi benämner 
nu bänkarna med höger och 
vänster i varje rad. Ex. 
rad 1 blir lv och lh. Låt 
nu eleverna i lh byta plats 
med eleverna i 2v. Låt sen 
eleverna i 2h byta plats med 
eleverna i 3v. 

lv lh 2v 2h 3v 3h 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

Kateder 

lv 2v lh 3v 2h 3h 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

Formulären delas då ut enligt Kateder 
följande: 

A lv, lh, 3v och 3h formulär I 
2v och 2h formulär II 

B lv, lh, 3v och 3h formulär II 
2v och 2h formulär I 

Vid nästa försökstillfälle ges uppgifterna i omvänd 
ordning. 



Bilaga 12 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN FRIA NORMER 
KLASSRUMSSTUDIE III 

(Denna instruktion tar vid om edelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

En del av er kommer att arbeta ensamma, en del i tvågrupper och en del i 
grupper om sex. Om ni ska arbeta ensamma eller i grupp, och vilka ni ska 
samarbeta med är redan bestämt genom lottning. NN och NN ska arbeta 
ensamma. Räck upp handen. NN och NN och NN och NN arbetar i var sin 
två grupp. Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN bildar en sexgrupp. 
Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN ska också arbeta tillsammans. 
Vilka är ni? 

Som ni ser så sitter ni som ska arbeta i en grupp intill varandra. Ni som ska 
arbeta i tvågrupper flytta samman era bänkar. NN, NN, NN och NN flytta 
samman era bänkar till en fyrkant. NN, NN, NN och NN gör likadant. NN 
och NN och NN och NN lämna era bänkar och sätt er tillsamman med era 
gruppkamrater. 

När placeringen är klar delas formulären ut. Vid alla udda undersök
ningstillfällen delas problemtyp I ut till individer och sexgrupper och 
problemtyp II till tvågrupper. Vid alla jämna undersökningstillfällen 
tillämpas omvänd ordning. Eleverna anmodas hålla händerna under bänken 
under utdelningen. Ett formulär per grupp delas ut. 

Ni har nu fått ett häfte i varje grupp. Skriv nu var och en ert namn och i 
vilken klass ni går på första sidan. Instruktören går runt och kontrollerar. 
Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit era 
namn på. Den av er so m skriver ner svaren räcker upp en hand. Därefter 
delas ytterligare formulär ut så att varje elev har ett eget att läsa i. 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar.Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera era 
svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte stör 
de övriga grupperna. År det någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 

Instruktören tar tid o ch säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in oc h nya del as ut. 
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Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I nu. Skriv nu i gruppen era namn 
på ett_ häfte. År det någon som vill fråga om något? Då kan ni börja. (Efter 
tio minuter). Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så att de sitter var för sig i rad er enligt ett 
förutbestämt schema. 

Ni ska nu få nya färgade häften, men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. När vi är klara med rättningen 
kommer vi att lämna ut en lista med namnen på de två bästa från varje 
klass som har arbetat i detta klassrum. De som blir trea eller sämre i sin 
klass kommer inte att få veta resultatet, ingen annan heller för den delen. Er 
lärare kommer att vid ett senare tillfälle gå igenom de rätta svaren, så att 
alla får veta hur de lyckats. Eftersom ni redan löst de flesta av uppgifterna 
tidigare får ni bara hålla på i fyra minuter nu. Har ni några frågor? 

Formulären delas ut. Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan 
ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid grupplösandet. 



Bilaga 13 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN TÄVLING 
KLASSRUMSSTUDIE III 

(Denna instruktion tar vid om edelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

En del av er kommer att arbeta ensamma, en del i tvågrupper och en del i 
grupper om sex. Om ni ska arbeta ensamma eller i grupp, och vilka ni ska 
samarbeta med är redan bestämt genom lottning. NN och NN ska arbeta 
ensamma. Räck upp handen. NN och NN och NN och NN arbetar i var sin 
tvågrupp. Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN bildar en sexgrupp. 
Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN ska också arbeta tillsammans. 
Vilka är ni? 

Som ni ser så sitter ni som ska arbeta i en grupp intill varandra. Ni som ska 
arbeta i tvågrupper flytta samman era bänkar. NN, NN, NN och NN flytta 
samman era bänkar till en fyrkant. NN, NN, NN och NN gör likadant. NN 
och NN och NN och NN lämna era bänkar och sätt er tillsamman med era 
gruppkamrater. 

Efter det att ni löst uppgifterna kommer ni att få ett prov. I det provet 
arbetar ni var för sig, för att jag ska kunna se om ni minns vad ni lärt er. 
De två från varje klass i den här gruppen som blir bäst på provet kommer 
att sättas upp på en lista. Ni ska alltså först hjälpas åt i grupperna med att 
lösa uppgifterna, därefter får ni ett prov som var och en ska lösa. 

Formulären delas ut. Vid alla udda undersökningstillfällen delas pro
blemtyp I ut till in divider och sexgrupper och problemtyp II till tvågrup
per. Vid alla jämna undersökningstillfällen tillämpas omvänd ordning. El
everna anmodas hålla händerna under bänken under utdelningen. Ett 
formulär per grupp delas ut. 

Ni har nu fått ett häfte i varje grupp. Skriv nu var och en ert namn och i 
vilken klass ni går på första sidan. Instruktören går runt och kontrollerar. 
Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit era 
namn på. Den av er so m skriver ner svaren räcker upp en hand. Därefter 
delas ytterligare formulär ut så att varje elev har ett eget att läsa i. 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar. Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera era 
svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte stör 
de övriga grupperna. År det någon som vill fråga om något? 

Eventuella frågor besvaras. 

Vänd på bladet och börja. 



2(2) 

Instruktören tar tid och säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in och nya dela s u t. 

Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I. Skriv nu i gruppen era namn på 
ett häfte. År det någon som vill fråga om något? Då kan ni börja. (Efter 
tio minuter). Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så a tt de sitter var för sig i r ader enligt ett 
förutbestämt schema. 

Ni ska nu få nya färgade häfteny men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. Jag påminner om att 
när vi är klara med rättningen kommer vi att lämna ut en lista med namnen 
på de två bästa från varje klass som har arbetat i detta klassrum. De som 
blir trea eller sämre i sin klass kommer inte att få veta resultatet, ingen 
annan heller för den delen. Er lärare kommer att vid ett senare tillfälle gå 
igenom de rätta svaren, så att alla får veta hur de lyckats. 
Eftersom ni redan löst de flesta av uppgifterna tidigare får ni bara hålla på 
i fyra minuter nu. Har ni några frågor? 

Formulären delas ut. Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan 
ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid gru pplösandet. 



Bilaga 14 

INSTRUKTION FÖR BETINGELSEN SAMARBETE - STUDIE III 

(Denna instruktion tar vid om edelbart efter instruktionen i bilaga 7) 

En del av er kommer att arbeta ensamma, en del i tvågrupper och en del i 
grupper om sex. Om ni ska arbeta ensamma eller i grupp, och vilka ni ska 
samarbeta med är redan bestämt genom lottning. NN och NN ska arbeta 
ensamma. Räck upp handen. NN och NN och NN och NN arbetar i var sin 
tvågrupp. Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN bildar en sexgrupp. 
Vilka är ni? NN, NN, NN, NN, NN och NN ska också arbeta tillsammans. 
Vilka är ni? 

Som ni ser så sitter ni som ska arbeta i en grupp intill varandra. Ni som ska 
arbeta i tvågrupper flytta samman era bänkar. NN, NN, NN och NN flytta 
samman era bänkar till en fyrkant. NN, NN, NN och NN gör likadant. NN 
och NN och NN och NN lämna era bänkar och sätt er tillsamman med era 
gruppkamrater. 

Det är väldigt viktigt att ni i gruppen hjälps åt både med att komma på rätt 
svar och att se till att båda i gruppen har förstått varför gruppen svarar som 
den gör. Efter det att ni har löst uppgifterna kommer ni nämligen att få ett 
prov för att jag ska kunna se om ni minns vad ni lärt er. Det provet ska ni 
besvara var och en för sig, men när jag rättar provet så lägger jag ihop 
poängen från alla gruppmedlemmarnas resultat. Vi tänker oss en grupp med 
eleverna Anders och Bertil. ( Instruktören låter figuren nedan växa fr am på 
skrivtavlan allteftersom instruktionen ges. Instruktören tar god tid på sig.) 

( 1 8 )  ( 1 8 )  ( 2 )  =  ( 2 0 )  
Anders Bertil Änders Bertil 

i i i • • 

(13) (12) (10) = (22) 
Carina Doris Carina Doris 

I I I 

Vi har två bänkar, här sitter Anders och här sitter Bertil. Anders och Bertil 
besvarar uppgifterna så bra som möjligt tillsammans. Vi tänker oss att de 
lyckas lösa 18 av de 20 uppgifterna. Det är väldigt bra gjort. Därefter 
placeras de vid var sin bänk och besvarar provet var för sig. Vi tänker oss nu 
att Anders klarar 18 uppgifter på provet, alltså lika många som vid 
gruppuppgiften, medan Bertil bara klarar 2 uppgifter. Tillsammans får de 
20 rätt lösta uppgifter på provet. 
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Om vi i stället tänker oss en grupp med eleverna Carina och Doris, som på 
gruppuppgiften lyckas lösa 13 uppgifter, så borde de ju ha mindre möjligheter 
att få bra resultat på provet än gruppen Anders och Bertil. Men Carina får 
12 rätt på provet och Doris 10 rätt, tillsammans 22 rätt. 

-Varför är det så viktigt att båda i gruppen har förstått varför gruppen svarar 
som den gör? (Ge eleverna god tid att fundera.) Javisst, det är ju det 
sammanlagda resultatet som räknas, och då hjälper det ju inte, att en av 
gruppmedlemmarna har bra resultat om den andre inte har förstått och 
därför får dåligt resultat på provet. 

I det första exemplet har tydligen inte Bertil förstått, varför gruppen svarat 
som den gjort och därför har Bertil bara två rätt och därmed blir gruppens 
resultat sämre än det skulle ha blivit, om Bertil hade förstått och lärt in 
svaren på uppgifterna. V ad kan vi säga o m det andra exemplet? (Ge god 
tid till eleverna att fundera.) Ja visserligen har Carina och Doris bara 
lyckats lösa 13 uppgifter, men å andra sidan har både Carina och Doris 
förstått lösningarna vilket gör, att de tillsammans får 22 rätt på provet. Alltså 
två mer än Anders och Bertil fast de hade hela 18 rätt på gruppuppgiften. 

Varför hade Carina och Doris bättre resultat än Anders och Bertil? 
(Eleverna ges god tid att fundera.) Jo, de har förklarat för varandra och 
båda har förstått varför de svarat som de gjort. Det kan alltså vara bättre 
att hinna med få uppgifter som båda har förstått. 

Hur blir det då för er som arbetar i sexgrupp? Instruktören ger ett liknande 
lxempel som för tvågruppen, och visar a tt sexgruppen maximalt kan få 6 x 
20 = 120 rätt. Jämför sen med Anders och Bertil. Då skulle resultatet 
kunna bli 18 4- 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 28 rätt. 

Ni som arbetar var för sig har inte någon möjlighet att samarbeta. För er 
är det viktigt att komma ihåg, att era resultat på provet läggs samman med 
resultatet för de andra som arbetar ensamma. 

Ni som arbetar ensamma och ni som arbetar i tvågrupper har kanske svårt 
att få lika många rätt tillsammans som sexgrupperna. Ni kommer inte heller 
att jämföras med sexgrupperna. Ni som arbetar ensamma kommer att jämfö
ras med andra som arbetar ensamma. Tvågrupper jämförs med andra 
tvågrupper och sexgrupper med andra sexgrupper. Men först ska ni nu lösa 
uppgifterna tillsammans i grupperna, sen kommer provet. 

Formulären delas ut. Vid alla udda undersökningstillfällen delas pro
blemtyp I ut till ind ivider och sexgrupper och problemtyp II till tvågrup
per. Vid alla jämna undersökningstillfällen tillämpas omvänd ordning. 
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Eleverna anmodas hålla händerna under bänken under utdelningen. Ett 
formulär per grupp delas ut. 

Ni har nu fått ett häfte i varje grupp. Skriv nu var och en ert namn och i 
vilken klass ni går pä första sidan. I nstruktören går r unt och kontrollerar. 
Bestäm nu vem av er som ska skriva ner svaren i det häfte ni skrivit era 
namn pä. Den av er som skriver ner svaren räcker upp en hand. Därefter 
delas ytterligare formulär ut så att varje elev har ett eget att läsa i. 

Ni har nu fått var sitt häfte. Det är alltså i det häfte ni skrivit era namn 
som ni ska skriva era svar. Ni ska nu lösa uppgifterna på samma sätt som 
vi gjorde med övningsexemplen. En del av er har fått uppgiftstyp I och en 
del uppgiftstyp II. Ni får hålla på i tio minuter och när jag säger till får ni 
börja. Om ni blir klara innan tiden är slut, så sitt stilla och kontrollera era 
svar tills tiden är ute. Kom ihåg att arbeta så tyst ni kan så att ni inte stör 
de övriga grupperna. Jag vill än en gång betona, att det är väldigt viktigt, att 
alla förstår varför gruppen svarar som den gör. År det någon som vill fråga 
om något? 

Eventuella frågor besvaras. Vänd på bladet och börja. 

Instruktören tar tid o ch säger efter tio minuter: Tiden är slut. Lägg ifrån 
er pennorna. 

Formulären samlas in o ch nya del as ut. 

Nu har jag bytt så att ni som hade uppgiftstyp I har uppgiftstyp II, och ni 
som hade uppgiftstyp II har uppgiftstyp I nu. Skriv nu i gruppen era namn 
på ett häfte. År det någon som vill fråga om något? Då kan ni börja. (Efter 
tio minuter). Tiden är slut. Lägg ifrån er pennorna. 

Formulären samlas in. 

Instruktören placerar eleverna så a tt de sitter var för sig i r ader enligt ett 
förutbestämt schema. 

Ni ska nu få nya färgade häften, men de innehåller exakt samma uppgifter 
som ni löst tidigare i grupperna. Enda skillnaden är att ni inte får hjälpas 
åt utan att ni besvarar uppgifterna var för sig. Jag påminner om att det är 
era gemensamma resultat i gruppen som räknas samman. Er lärare kommer 
att vid ett senare tillfälle gå igenom de rätta svaren, så att alla får veta hur 
de lyckats. Eftersom ni redan löst de flesta av uppgifterna tidigare får ni bara 
hålla på i fyra minuter nu. Har ni några frågor? Formulären delas ut. 
Skriv era namn. Instruktören kontrollerar. Då kan ni börja. 

Individmätningen genomförs på så sätt att formulären utdelas och 
bearbetas i samma ordningsföljd som vid g rupplösandet. 
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