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EL GRUP DE DISCUSSIÓ
Una opció metodològica per a 
l'estudi de realitats complexes
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Grup de discussió

“És una conversa curosament planejada. Dissenyada per obtenir 
informació d’una àrea definida d’interès, en un ambient permissiu, no 
directiu. Es du a terme amb grups de set a deu persones, 
aproximadament, guiades per un moderador expert. La discussió és 
relaxada, confortable i en molts casos satisfactòria per als participants, 
que exposen les seves idees i comentaris en comú. Els membres del 
grup s’influeixen mútuament, ja que responen a les idees i comentaris 
que sorgeixen en la discussió” 

(Krueguer, 1991, p. 24). 

KRUEGER, R. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación 

aplicada. Ed. Pirámide. Madrid.



Grup de discussió. Algunes bases.

La intenció ha estat fer un treball de 
caire qualitatiu, que atorgui una 
rellevància especial a la interacció 
verbal entre els participants, com a 
plataforma per identificar i contrastar 
les seves representacions sobre el tema 
tractat. Allò qualitatiu es mou en l’espai 
de la intersubjectivitat, és a dir, en la 
comunicació, el debat i el contrast, en la 
interpretació de la realitat social. 

 1
Aquestes persones han estat parlant 
sobre el tema entre una hora i mitja i 
dues hores, partint d’un guió que recull 
les finalitats del projecte i un conjunt 
d’orientacions i criteris compartits per 
les moderadores i moderadors dels 
diferents grups. El contingut de les 
discussions ha estat enregistrat 
íntegrament. 

2
El treball previ amb les persones que 
han moderat els grups de discussió ha 
estat acurat. Amb el propòsit d’arribar a 
una construcció compartida de 
l’enfocament metodològic.  Aquestes 
persones, doncs, han  tingut un paper 
fonamental a l’hora de clarificar els 
objectius del grup amb els participants, 
de plantejar interrogants i de  conduir 
la conversa de manera natural, oberta i 
relaxada. 

3
En la metodologia dels grups de 
discussió, els participants no 
representen estadísticament la 
població, tot i que són una expressió de 
les diverses percepcions, postures i 
opinions (interpretacions) de la realitat 
que interessa conèixer. 

4



Grup de discussió 

Disseny dels grups de discussió: Els grups de discussió han de combinar uns mínims 
d’heterogeneïtat, per assegurar la diferència necessària en tot procés de parla, i 
d’homogeneïtat, per mantenir la simetria de relació entre els components del grup” 

Pensar en el nombre de persones (8-12)  I en la composició (perfils) I els criteris de 
distribució (territorial, etapa educativa, context educatiu)

S’ha procurat respectar l’espontaneïtat i la “frescor” en la resposta, tot evitant que els 
participants coneguessin el guió d’antuvi, ja que el fet de conèixer prèviament el tema de 
discussió propicia en excés la racionalització de les contribucions i fa que els participants 
tendeixin al monòleg, sense que es produeixi l’escolta mútua i la interacció. 



Grup de discussió 

La discussió s’ha estructurat a partir de  preguntes 
genèriques i obertes, que permeten a cada 
participant respondre des del seu punt de vista. 



Grup de discussió 

La persona moderadora coordina el grup i fa els enllaços entre 
temàtiques, tot demanant matisos i arguments i convidant a la 
participació a altres persones del grup. Tot i que s’han fixat criteris 
comuns per a tots els grups, la coordinació té autonomia i capacitat 
de gestio ́, ja que cada grup de discussió comporta situacions 
comunicatives irrepetibles, en les quals les qüestions personals i 
contextuals del moment tenen gran incidència.



Grup de discussió 

Un cop finalitzada la discussió, des de la moderació es fa una 
valoració del contingut tractat i de la dinàmica establerta durant la 
sessió i aquesta valoració es contrasta amb els participants. 



Alguns aspectes a tenir en compte. 

• Fonaments i intencionalitats projecte.

• Àmbits i dimensions del projecte. Com a orientació de cara 
a la discussió.

• Orientacions per a les persones que coordinen (guia de 
coordinació). I, si escau, formació.

• Guió de presentació dels grups de discussió (millor comú).

• Fitxa de participants per tenir les dades i el perfil.

• Document de buidatge per recollir la documentació que es 
requereixi.

• Pensar en el format de comunicació, en funció dels 
objectius de la recerca.


