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Sammanfattning 

I skollagen framförs samarbete som en viktig del som ska genomsyra skolans verksamhet. 

Tidigare forskning har visat att samarbete utvecklar elevers kunskaper däribland social 

kompetens, likaså har det påvisats att lärare som ledare har ett stort inflytande på elevgruppers 

samarbetsförmåga. Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på 

samarbete som arbetsform samt att belysa lärares syn på ledarskap. Studien utgick ifrån en 

kvalitativ metod där sex lärare i idrott och hälsa på gymnasiet intervjuades. Resultatet av 

undersökningen visade att samtliga lärare ansåg att samarbete är en arbetsform som gynnar 

elevers kunskapsutveckling i idrott och hälsa. Resultatet visade även att lärarna har en viktig 

roll när det kommer till att leda elevgrupper, då de måste anpassa sitt ledarskap beroende på 

grupp och situation. I diskussionen förs olika resonemang om samarbetets och ledarskapets 

betydelse i skolan.  
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1. Inledning 

Alla människor är under livets gång medlemmar av olika grupper såsom familjen, 

arbetsplatser, föreningar och skolklasser. Människan är en social varelse som har ett 

grundläggande behov av att tillhöra grupper (Nilsson 2005). Sessoms och Stevenson (1981) 

menar att grupper formar och påverkar individen, där varje grupp har sin unika historia som 

berättar vilka vi är samt på vilket sätt vi ska bete oss och förhålla oss till varandra. Med hjälp 

av grupptillhörighet och gemenskap kan människor anpassa sig efter samhällets normer och 

värderingar. Det är genom samspel med andra som människan får möjlighet att utveckla sin 

sociala förmåga. I dagens samhälle ökar betydelsen av att kunna samarbeta med olika 

individer ständigt eftersom vi lever i ett allt mer mångkulturellt och globalt samhälle. Detta på 

grund av att det blir allt vanligare och mer lättillgängligt att resa och arbeta utomlands där 

människor möter andra individer och kulturer (Bahaudin 2009). Vid dessa tillfällen kan det 

därför vara fördelaktigt att besitta sociala förmågor för att kunna anpassa sig till nya miljöer. 

 

Fysisk aktivitet kan enligt oss fungera som ett hjälpmedel för att stärka samarbetet mellan 

människor och individers sociala kompetens, vilket är en av anledningarna till att vi båda har 

valt att utbilda oss till lärare i idrott och hälsa. För oss har träning och idrott alltid haft en nära 

koppling till gemenskap och socialt utbyte, med tanke på att vi har deltagit i diverse 

lagsporter. Lagsport är en aktivitet där alla lagmedlemmar är beroende av varandra för att 

spelet ska fungera och för att laget förhoppningsvis ska kunna nå sitt mål. I detta sammanhang 

finns en nära koppling till idrott och hälsa i skolan där ämnet innehåller en del aktiviteter som 

kräver att elever arbetar tillsammans. Fysisk aktivitet kan på så sätt ge elever möjligheten att 

exempelvis utveckla sin samarbetsförmåga (Engström och Redelius 2002: Polvi och Telema 

2000).  

 

Vikten av att kunna samarbeta har även varit ett centralt diskussionsämne under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ämnet idrott och hälsa. Samtliga VFU-lärare 

har inför olika undervisningstillfällen informerat oss om hur respektive klass fungerar 

tillsammans där lärarna under dessa tillfällen har uppmärksammat elevers samarbetsförmåga. 

I ett vidare perspektiv förklarar lärarna i samband med detta hur viktig lärarens roll som 

ledare är för att bidra till en välfungerande grupp. De ägnar mycket tid åt planering, hantering 

av konflikter och diskussioner, för att bland annat skapa en trygg miljö för eleverna. Om 
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lärarna lyckas generera ett bra gruppklimat där elever kan samarbeta, kan de i sin tur utveckla 

andra kunskaper och färdigheter (Hensvold 2006: Stevens och Slavin 1995).  

 

Med detta som utgångspunkt vill vi utöka vår kunskap gällande samarbete och ledarskap i 

skolan för att undersöka vilken syn lärare i idrott och hälsa har på samarbete som arbetsform 

och hur det kan främja elevers sociala kompetens samt lärarens roll som ledare.  

 

2. Bakgrund 

Skolan är en plats där många människor möts. Här bildas det ständigt grupper såsom 

elevklasser och arbetslag där samtliga grupper måste förhålla sig till de normer och regler som 

råder. Elever i skolan behöver en ledare som på olika sätt påverkar elevgruppen och i 

skolsammanhang är det allra helst lärare som förväntas inta denna roll. En förutsättning för att 

grupper ska bli välfungerande är att ledaren har kunskap om hur grupper utvecklas, på vilket 

sätt de kan påverka grupputvecklingen och hur ledarkapet kan skilja sig, beroende på grupp 

(Thornberg 2006). Lärarens uppgift är att utbilda och utöka elevers kunskaper där samarbete 

kan användas som arbetsmetod för att åstadkomma detta. För att ge en bredare inblick i varför 

samarbete berörs i undersökningen kommer denna del av arbetet lägga större fokus på att 

koppla begreppet till skolan, idrott och hälsa samt att lyfta grupper och ledarskap som 

betydande i detta sammanhang. Begreppen ligger till grund för arbetet och kommer därför att 

definieras och förklaras i nästkommande del.  

 

2.1 Skolans uppdrag 

Den svenska skolan har i uppdrag att följa skollagen och de läroplaner som utarbetats av 

regeringen. Dessa riktlinjer ska genomsyra skolan som organisation, både i och utanför 

klassrummet. En övergripande uppgift är att verksamheten ska utbilda elever ur ett holistiskt 

perspektiv, där individen ska få möjlighet att utveckla färdigheter inom många 

kunskapsområden såsom ämneskunskap, kritiskt tänkande och värdegrundsfrågor (Skolverket 

2012a). Denna verksamhet arbetar för att fostra och förbereda elever till framtida 

samhällsmedborgare där det ingår att kunna samarbeta med andra (Stensaasen och Sletta 

1997). Ett fungerande samarbete är en god förutsättning för att elevgrupper ska bli 

välfungerande och effektiva. Enligt Nationalencyklopedin (2012) innebär samarbete ”arbete 



7 
 

som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte”. I de flesta sammanhang 

tolkas begreppet som något positivt, det handlar om att alla medlemmar deltar och bidrar med 

sina kunskaper för att gruppen ska kunna åstadkomma något tillsammans (Svedberg 2012). 

Begreppet är en stor del av denna studie med tanke på att det finns ett flertal fördelar med att 

kunna samarbeta. Elever kan genom samarbete utveckla kunskaper, exempelvis social 

kompetens, som behövs för att individer ska kunna interagera med andra i olika sociala 

sammanhang. Social kompetens innebär i sin tur: “Förmåga att umgås och kommunicera med 

människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social 

kompetens anses värdefull i t.ex. skola och arbetsliv och kan, som allt mänskligt samspel, 

övas upp och utvecklas” (Nationalencyklopedin 2012). Social kompetens utvecklar 

förståelsen för hur man bemöter andra människor, underlättar kommunikationen och gynnar 

gemenskapen. På så sätt finns en nära koppling mellan samarbete och social kompetens där 

samarbete fungerar likt ett hjälpverktyg för att lära elever det sociala samspelet, som är en 

viktig del när det kommer till att bli inkluderad i samhället.  

 

2.1.1 Elevers samarbete i skolan 

I skollagen står det att ”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 

utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 

och tillämpa kunskaper” (Skolverket 2012b). Skolan har ett ansvar att ge elever olika verktyg 

som ger dem möjligheten att införskaffa kunskap i samspel med andra. En snarlik beskrivning 

som berör samarbete och social kompetens påträffas även i läroplanen för gymnasiet (Gy 11) 

”Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra” (Skolverket 2012a, s 17). Ytterligare förmågor som 

eftersträvas är att eleverna ska kunna samspela och respektera andra människors olikheter. 

Hattie (2009) menar att ett av skolans övergripande mål handlar om att elever ska kunna 

utveckla och träna på sin samarbetsförmåga inför det kommande livets utmaningar. Han 

förklarar att skolan ska förbereda elever inför arbetslivet och de krav som samhället ställer, 

där det fordras en viss social kompetens. Stensaasen och Sletta (1997) beskriver skolan som 

en samspelsdominerad mötesplats där eleverna får tillfälle att träna på den sociala 

interaktionen och därigenom kunna förbättra sin förmåga att arbeta i grupp. Den sociala 

kompetensen är en grundläggande del för att bli inkluderad och accepterad i en grupp. På så 

sätt har skolan och lärare en viktig roll i att vidareutveckla och hjälpa elever att kunna 

samspela tillsammans med andra i olika situationer. 
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2.1.2 Samarbete i idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är ett ämne som skiljer sig från de övriga gymnasiegemensamma ämnena i 

och med att det har ett fokus på fysisk aktivitet. Eleverna ska med hjälp av olika 

rörelseaktiviteter få möjligheten att utveckla kunskaper och färdigheter. I Gy 11 står det att: 

“Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 

anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål” (Skolverket 2012a, s 83). 

Annerstedt (2007) förklarar att elever under skolgången ska kunna utveckla olika färdigheter 

om, i och genom rörelseaktiviteter där rörelseaktiviteter kan användas som ett hjälpmedel för 

att exempelvis uppnå emotionella, intellektuella och sociala mål. Engström och Redelius 

(2002) beskriver idrott och hälsa som en ”socialt formad verksamhet” (s 17) där många kan 

känna samhörighet med andra. Vidare menar Polvi och Telema (2000) att fysisk aktivitet kan 

tillämpas för att lära elever det sociala samspelet. Idrott och hälsa är på så sätt ett ämne som 

kan bidra till utvecklingen av elevers sociala färdigheter genom att samarbeta. En 

förutsättning för att kunna samarbeta och utveckla denna färdighet är att ingå i en grupp. 

 

2.2 Grupper 

I den befintliga litteraturen beskrivs begreppet grupp på många olika sätt då det inte finns en 

enhetlig definition på vad en grupp är. Enligt Nilsson (2005) kan en förklaring vara att 

grupper har olika funktioner, ser olika ut och att de kan förändras över tid. Den definition som 

kommer att ligga till grund för detta arbete är: ”Två eller fler ömsesidigt beroende individer 

som interagerar för att uppnå något mål som upplevs gemensamt” (Harty och Harty 2004, s 

10). Denna definition sammanfattar majoriteten av de begreppsförklaringar som berör 

begreppet grupp i litteraturen. I det stora hela handlar det om att se ett värde i alla och att 

samtliga medlemmar känner sig delaktiga i gruppen. Alla i gruppen måste bidra och samspela 

med varandra för att kunna uppnå gemensamma mål.  

 

Ett exempel på vanligt förekommande grupper i skolan är formella grupper. Dessa 

kännetecknas av att ha uttalade mål och syften där individerna själva inte har bestämt vilka 

medlemmar som ska ingå i gruppen (Svedberg 2012). I gymnasieskolan blir elever 

slumpmässigt indelade i olika klasser beroende på vilken inriktning eleverna har valt. 

Klasserna utvecklar efterhand smågrupper som eleverna själva skapar utefter exempelvis 
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intressen. Varje enskild grupp formar i sin tur egna ledare, syften och mål som påverkar 

gruppen (Thornberg 2006). Anledningen till att fokus i denna undersökning ligger på formella 

grupper och inte smågrupper, är att klassen ses som en helhet där det gemensamma syftet och 

målet utgår från läroplanen. Nästa fråga som kan uppkomma är då vad som skiljer en grupp 

från en samling individer? 

 

2.2.1 Kriterier för en grupp 

Svaret på ovanstående fråga är enligt Nilsson (2005) att grupper under en tidsbegränsning 

skapar mål, normer, roller och relationer för att individerna tillsammans ska uppleva en känsla 

av samhörighet. Svedberg (2012) menar att alla grupper strävar mot att uppnå ett mål eller en 

uppgift, där normer fungerar likt spelregler, som hjälper till att skapa en tydlig struktur för 

vilket beteende som förväntas av medlemmarna. Asplund (1987) förklarar att 

gruppmedlemmarna intar och utvecklar olika roller och relationsmönster som präglar 

individen i takt med att gruppen formas.                                                                           

 

2.2.2 Grupputveckling 

Många författare hävdar att grupper inte är statiska utan att de förändras kontinuerligt (Maltén 

1992: Sessoms och Stevenson 1981: Nilsson 2005). Det finns många 

grupputvecklingsmodeller i litteraturen som beskriver denna process på olika sätt men 

Tuckmans modell är den som nämns och används flitigast. Tuckman (1965) konstaterade att 

samtliga grupper genomgår liknande faser oavsett mål och hur länge gruppen varar. Utifrån 

detta identifierade och utvecklade han en modell innehållande fyra faser: forming, storming, 

norming och performing som betonar gruppmedlemmars relationer mellan varandra. I den 

första fasen, forming, ägnar medlemmarna mest tid åt att förstå syftet med gruppen, lära känna 

varandra och skapa trygghet. Därefter går gruppen in i den andra fasen, storming, som 

karaktäriseras av rollkonflikter. Konflikterna uppkommer i samband med att 

gruppmedlemmarna vågar inta eller förändra den rollfördelning som ägde rum under första 

fasen. För att gruppen ska kunna ta sig vidare till nästkommande fas är det viktigt att 

konfrontera och lösa konflikterna och acceptera att förändringar kan gynna gruppen. I den 

tredje fasen, norming, förklarar Tuckman (1965) att gruppen har utvecklat en tydlig struktur 

gällande roller och normer. Detta gör att relationerna mellan medlemmarna blir trygg och 
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gruppen får en god sammanhållning. När gruppen når den fjärde utvecklingsfasen, 

performing, kan de börja lägga fokus och kraft på sin arbetsuppgift. Här samarbetar gruppen 

på ett bra sätt där de löser samtliga motgångar. Det är naturligt för samtliga grupper att 

utvecklas i olika faser där varje fas har en viss karaktär och ett syfte som är viktigt för 

gruppens välbefinnande. Denna process är nödvändig för att gruppen slutligen ska fungera 

som en mognare arbetsgrupp (Tuckman 1965). 

 

Eftersom att grupper ständigt befinner sig i en föränderlig process finns det därför möjligheter 

att påverka och förändra gruppens struktur, där mindre välfungerade grupper kan utvecklas till 

en mer effektiv grupp. För att lyckas med detta krävs en viss kompetens, kunskap och “ett 

gott ledarskap för att forma gruppen i positiv riktning” (Nilsson 2005, s 42).  

 

2.3 Ledarskap 

Oavsett vilket mål eller syfte en grupp har behöver samtliga grupper en ledare i och med att 

ledaren har stort inflytande på gruppen (Stensaasen och Sletta 1997). Gary Yukl är en forskare 

inom ledarskap som definierar begreppet på följande sätt: “Leadership is the process of 

influencing others to understand and agree about what needs to be done and how it can be 

done effectively, and the process of facilitating individual- and collective efforts to 

accomplish the shared objectives” (Yukl 2006, s 8). Han menar att ledare har i uppgift att 

handleda och påverka gruppens medlemmar för att nå det gemensamma målet. Gruppen ska 

med hjälp av ledaren komma överens om hur uppgiften ska kunna lösas på ett effektivt sätt 

och det är viktigt att alla anstränger sig och gör sitt bästa. Nilsson (2005) förklarar att det är 

viktigt att ledare har kunskap om hur olika grupper fungerar. En del grupper har mer eller 

mindre behov av uppmärksamhet och ledning av läraren. Ett exempel på när elever behöver 

mer handledning är när en klass på gymnasiet möts för första gången, då det råder en viss 

osäkerhet om vilka normer som gäller. Thornberg (2006) anser att det är viktigt att läraren i 

denna situation är uppmärksam och tydlig när det gäller vilka regler som ska följas för att 

klassen ska kunna bli en välfungerande grupp. Läraren har då möjligheten att påverka 

gruppens utveckling genom sitt ledarskap. Det här är ett sätt att påvisa att lärare har en 

betydande ledarskapsroll för elever, med tanke på att lärare behöver veta på vilket sätt de ska 

handleda dem.  
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I och med att lärare har en inverkan på grupper är det av intresse att ta reda på vad de har för 

uppfattning om samarbete som arbetsmetod. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) för idrott 

och hälsa benämns begreppet samarbetsförmåga ordagrant i ämnets syfte: ”Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra” (Skolverket 2012c, s 51). Däremot förekommer begreppet inte i Gy 11 (Skolverket 

2012a).  

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på samarbete som 

arbetsform samt att belysa lärares syn på ledarskap. Med denna undersökning hoppas vi 

kunna utöka vår kunskap om ledarskapet i skolan och om samarbete kan utveckla elevers 

sociala kompetens. Vi hoppas kunna visa att lärare i idrott och hälsa kan skapa en god 

lärandemiljö där elever får möjlighet att utveckla sociala förmågor som kan gynna dem i ett 

livslångt lärande. Studien utgick från följande tre frågeställningar:  

 

- Vilken syn har lärare i idrott och hälsa på betydelsen av samarbete? 

- Hur menar lärare att ämnet idrott och hälsa kan främja elevers samarbetsförmåga och sociala 

kompetens?  

 

- På vilket sätt anser lärare i idrott och hälsa att de kan påverka grupputvecklingen utifrån sin 

ledarskapsroll? 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning  

Tidigare i arbetet beskrivs vikten av att elever kan samarbeta i grupp, besitta social kompetens 

samt betydelsen av lärarens kunskap gällande grupputveckling och ledarens inverkan på 

grupper. En arbetsmetod som bygger på dessa aspekter är kooperativt lärande (Johnson och 

Johnson 2002). Kooperativt lärande utgör därför studiens tolkningsram då den 

överensstämmer med syftet i undersökningen. I detta kapitel kommer kooperativt lärande 

förklaras genom att; redogöra för dess teoretiska utgångspunkter, ge en överblick av tidigare 

forskning som använt sig av detta begrepp samt visa på vilket sätt den kan kopplas till studien. 

 

3.1 Kooperativt lärande 

Kooperativt lärande är baserat på Vygotskys utvecklingsteori (Hensvold 2006). Vygotsky 

(1978) menar att barn utvecklar sitt lärande genom social interaktion, om situationen är 

“gynnsam”. Gynnsam i den meningen att eleven får möjlighet att samarbeta med andra 

kunniga människor som exempelvis en klasskamrat eller lärare. Genom att först interagera 

och utbyta kunskap tillsammans med andra kan eleven därefter utveckla kunskap på ett 

individuellt plan. Det förutsätter att läraren på olika sätt kan skapa en god arbetsmiljö som ger 

elever möjligheten att samarbeta. Johnson och Johnson (2002) är två forskare som har utgått 

från Vygotskys teori och som har bidragit till att utveckla begreppet kooperativt lärande. 

Studie kommer därför att utgå från deras version, på grund av att de har varit ledande inom 

denna forskning de senaste åren. Kooperativt lärande bygger på att förbereda, utveckla och 

förbättra elevers kunskaper genom att arbeta i grupp. Elever ska kunna dra nytta av varandras 

kunskaper för att utöka sin egen kompetens genom samarbete och diskussioner (Hensvold 

2006). Ett viktigt mål med användandet av kooperativ lärande är att elever ska utveckla 

kunskaper som de kan använda i det livslånga lärandet, “the foundation for lifelong learning” 

(Fellers 1996, s 43), vilket är en betydelsefull aspekt i denna studie. 
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För att kooperativt lärande ska fungera och bli ett framgångsrikt arbetssätt menar Johnson och 

Johnson (2002, s 96-98) att eleverna behöver arbeta utifrån fem aspekter: 

 

·         Positivt ömsesidigt beroende (Positive interdependence)    

·         Individuellt ansvar (Individual accountability) 

·         Öga mot öga interaktion (Face-to-face promotive interaction) 

·         Social kompetens (Interpersonal skills) 

·         Grupprocess (Group processing) 

 

Positivt ömsesidigt beroende handlar om att medlemmarna i gruppen måste lära sig att lita på 

och bygga upp ett förtroende för varandra för att klara av uppgifter. Den andra delen, 

individuellt ansvar, innebär att läraren ger varje individ möjligheten att ta eget ansvar och 

initiativ för att eleven ska utveckla och upprätthålla en känsla av tillhörighet i gruppen. Det är 

viktigt att medlemmarna förstår att alla är en del av gruppen för att de ska kunna lösa olika 

uppgifter. Vidare är det nödvändigt att föra diskussioner där samtliga medlemmar är fysiskt 

närvarande det vill säga öga mot öga interaktion. Den fjärde faktorn som Johnson och 

Johnson (2002) belyser är den sociala kompetensen. Social kompetens utvecklas genom att 

medlemmarna lär sig lyssna, uppmuntra varandra, delta i diskussioner samt ge och ta emot 

feedback. Slutligen ska gruppen ägna tid åt att reflektera och analysera hur grupparbetet har 

fungerat. Målet med denna del, grupprocess, är att gruppen ska diskutera vad som har gått bra 

och vad som behöver förbättras för att grupparbetet ska bli effektivare. Dessa fem aspekter 

handlar om att skapa en välfungerande grupp, vilket är en målsättning för kooperativt lärande. 

I ett vidare perspektiv förklarar Fellers (1996) att det är fördelaktigt om gruppen är heterogen. 

Om medlemmarna har olika egenskaper, erfarenheter, kön, etnicitet, social tillhörighet med 

mera kan det bli en balans i gruppen och individerna kan på så sätt lära sig acceptera 

varandras olikheter och lära sig av varandra. Det är viktigt att visa ömsesidig respekt för att 

kunna samarbeta även om man inte delar samma åsikter som de övriga gruppmedlemmarna 

(Hall 1977). 

 

3.1.1 Kooperativt lärande i skolan 

Det finns tidigare forskning som har undersökt kooperativt lärande i skolsammanhang där 

positiva aspekter med att arbeta i grupp framhålls. En undersökning som påvisar det här är 
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Johnson, Johnson, Stanne och Garibaldis (1990) studie från USA, där syftet var att ta reda på 

vilket arbetssätt som var mest effektivt, individuellt eller att arbeta i grupp. Av de 48 

gymnasieelever som medverkade skulle vissa arbeta enskilt och andra i grupp där resultatet 

visade att de elever som arbetade i grupp var mer effektiva. Kooperativt lärande har förutom 

detta även visat sig vara fördelaktigt när det kommer till att utveckla och förbättra elevers 

olika färdigheter. Hensvold (2006) har sammanställt studier från olika länder, bland annat 

Sverige, Norge och Nordamerika där det framgick att kooperativt lärande är en arbetsmetod 

som gynnar elever både socialt och kunskapsmässigt. Eleverna hjälpte och stöttade varandra 

med lektionsinnehållet och kunde i utbytet med varandra öka sin kunskap. Ytterligare en 

studie är Stevens och Slavins (1995) tvååriga undersökning som genomfördes på grundskolor 

i USA där 1012 elever, däribland elever med inlärningssvårigheter, medverkade. Forskarna 

jämförde skolor som använde sig av ett mer traditionellt arbetssätt (lärarstyrt) med skolor där 

kooperativt lärande (eleven i fokus) tillämpades. Resultatet visade att samtliga elever på de 

skolor som använde kooperativt lärande förbättrade sin läsförståelse, ordförråd och 

matematikkunskaper. Vidare uppvisade eleverna bättre sociala färdigheter och de elever med 

inlärningssvårigheter hade lättare för att bli accepterade, jämfört med de elever som hade 

liknande svårigheter på de skolor som hade traditionell undervisning.  

 

3.1.2 Kooperativt lärande i idrott och hälsa 

Det finns mycket forskning som omfattar kooperativt lärande i skolan däremot är metoden 

inte lika undersökt i idrott och hälsa. De få studier som utförts inom området är exempelvis 

Dysons (2001, 2002) studier i USA och Kanada samt André, Deneuve och Louvets (2011) 

forskning från Frankrike. Undersökningarna har utförts på grundskolan där den franska 

studien även inkluderade elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultaten från studierna 

indikerade att kooperativt lärande utvecklar elevers sociala färdigheter, kommunikation, tillit 

samt ansvar. En annan studie som har påvisat detta resultat är Bayraktars (2011) undersökning 

på universitetsstudenter med idrottsinriktning. Forskaren följde under ett år två klasser, varav 

den ena med kooperativt lärande som arbetssätt och den andra med traditionell undervisning. 

Förutom studenternas ökade prestationer var deras attityd till denna arbetsmetod positiv. 

Kooperativt lärande är alltså gynnsamt för elever på många olika sätt och kan med fördel 

tillämpas i idrott och hälsa (Dyson 2001, 2002).  

 



15 
 

3.2 Vem är den “rätta” ledaren?  

Även om forskning har visat att detta arbetssätt är framgångsrikt, förklarar Dyson (2001, 

2002): Hensvold (2006): Fellers (1996) att metoden ställer en del krav på läraren som ledare. 

Här menar författarna att det kan ta lång tid för lärare att förstå och bli bekväma med 

kooperativt lärande som arbetsform. Arbetsformen är enligt Putnam (1998) komplex, där han 

menar att lärare inte bara kan sätta samman en grupp elever och förvänta sig att de ska kunna 

samarbeta och arbeta effektivt.  

 

3.2.1 Situationsanpassat ledarskap  

Om kooperativt lärande ska kunna implementeras på ett effektivt sätt måste lärare ha 

kunskaper om grupper och grupprocesser för att kunna handleda elevgrupper till att bli 

välfungerande grupper. Arbetssättet bygger på att lärare anpassar sitt ledarskap till olika 

gruppers behov och där de bemöter situationer som kan uppkomma, ett så kallat 

situationsanpassat ledarskap. Bahaudins (2009) forskning bekräftar att det krävs ett 

situationsanpassat ledarskap för att gruppen ska uppnå ett effektivt arbetssätt. Här förklarar 

han att ledare dagligen stöter på diverse situationer och utmaningar som ställer en hel del krav 

på ledare. Därav är det fördelaktigt om ledaren bland annat besitter kunskaper om hur grupper 

fungerar och att de situationer och utmaningar som uppkommer betraktas som möjligheter 

istället för begränsningar, för att ledare på bästa sätt ska lyckas utveckla och leda grupper. 

 

3.2.2 Ledarens personlighetsegenskaper  

Till skillnad från det situationsanpassade ledarskapet hävdar andra forskare att ett effektivt 

ledarskap är medfött. De menar att vissa personlighetsegenskaper är mer passande för en 

ledare (Sessoms och Stevenson 1981) där bland annat Bass och Bass (2008) och Northouse 

(2007) forskning lyfter egenskaper som exempelvis ansvarskänsla, intelligens och social 

kompetens som önskade egenskaper hos ledare. Det finns andra studier som berör lärares 

ledaregenskaper där Svedberg (2000) framhåller förståelse, rättvishet, humor och ordning som 

viktiga förmågor. Däremot beskriver Stensmo (2008) lärares ämneskompetens som viktigt för 

att leda elevgrupper, då han förklarar att detta krävs för att lärare ska kunna undervisa och 

utbilda elever.  
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3.3 Sammanfattning 

I detta kapitel framkommer det att samarbete kan vara gynnsamt på många olika sätt. 

Kooperativt lärande har i tidigare forskning visats sig vara en bra arbetsmetod där elever kan 

utveckla kunskaper genom samarbete. I och med detta vill vi bidra med en studie som berör 

innehållet i kooperativt lärande i idrott och hälsa på gymnasiet. Den tidigare forskningen 

gällande samarbete och kooperativt lärande omfattar undersökningar där elever i 

grundskolans tidigare år har medverkat. Det fåtal studier som berör forskning på 

gymnasienivå har inte riktat in sig på hur kooperativt lärande kan användas i ämnet idrott och 

hälsa. Tidigare i arbetet framkommer det även att ordet samarbete står skrivet i Lgr 11, men 

inte i Gy 11. Av dessa båda anledningar var det därför intressant att undersöka hur lärare i 

idrott och hälsa på gymnasiet ser på samarbete som en del av undervisningen. 

 

4. Metod 

Studien har utgått från en kvalitativ metod. För att kunna få en fördjupad förståelse för vad 

lärare i idrott och hälsa anser gällande samarbete i grupp och ledarskap har deltagarna i 

studien intervjuats. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Det finns två aspekter att ta hänsyn till när en kvalitativ intervju ska genomföras, struktur och 

standardisering (Bryman 2011). Undersökningen har utgått från en semistrukturerad intervju 

vilket innebär att frågor ställs enligt en frågedisposition, dock behöver frågorna nödvändigtvis 

inte ställas i den ordningen. På så sätt kan intervjuaren vara flexibel och anpassa 

frågeordningen beroende på hur deltagaren svarar. Därmed har intervjupersonen mycket 

utrymme att svara på frågorna (Bryman 2011). Vidare har intervjuerna varit av låg 

standardisering, vilket innebär att de har varierat på så sätt att intervjuerna har genomförts på 

olika platser och följfrågorna har varit olika, däremot var frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) 

densamma. Viktigt att också tänka på när intervjuer genomförs är att deltagaren ska känna sig 

trygg och att samtalet förs i en ostörd miljö (Trost 2010). Därför fick deltagarna själva välja 

var intervjun skulle utföras där fem av sex lärare valde sina arbetsplatser och en valde att 

genomföra intervjun i en miljö där deltagaren tidigare hade studerat.   
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En problematik med kvalitativa metoder som kan påverka undersökningen är forskarnas egna 

förväntningar och förhållande till studien. Det kan vara svårt att vara objektiv vid utformandet 

av intervjufrågorna samt under tolkningsarbetet av resultatet (Bryman 2011). För att förbli så 

objektiva som möjligt undveks ledande frågor. Även en semistrukturerad intervjuform 

användes för att ge lärarna ett större utrymme att uttrycka sina egna uppfattningar och 

erfarenheter. Vidare genomfördes en pilotstudie för att undersöka hur väl frågorna fungerade 

och uppfattades i praktiken för att undvika eventuella missförstånd. Efter pilotstudien 

korrigerades fåtalet begrepp och meningar som var svåra att förstå, eller som fick deltagaren 

att känna sig obekväm. 

 

4.2 Urval 

Undersökningen har utgått från ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011) med tanke på att de 

medverkande lärarna arbetar på de skolor som ingår i VFU-området för Växjö. De sex lärarna 

som intervjuades är verksamma lärare i Växjö kommun där samtliga arbetar mot senare år och 

gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Svårigheten med en kvalitativ metod är att bestämma hur 

många personer som ska intervjuas där Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet i 

undersökningen styr urvalet: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad 

du behöver veta” (s 129). Därför var sex intervjupersoner ett rimligt antal med tanke på 

studiens syfte och tidsbegränsning. För att få en bredd på urvalet intervjuades fyra män och 

två kvinnor, där hälften av lärarna arbetar på kommunala skolor och resterande på friskolor. 

Lärare A har varit verksam i fyra år i ämnet medan Lärare B, C och D har längre erfarenhet 

inom yrket, 31, 35 respektive 36 år. Lärare E har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 15 år. 

Dessa fem har en Gymnastik- och idrottshögskoleutbildning (GIH). Lärare F har minst 

arbetslivserfarenhet, två år och utbildade sig på Linnéuniversitetet. Tre av de intervjuade är 

utbildade ettämneslärare och de andra tre är utbildade tvåämneslärare. 

 

4.3 Utförande 

Efter att ha beslutat om vad examensarbetet skulle handla om var nästa steg att söka upp 

lärare i idrott och hälsa som hade möjligheten att medverka i studien. De utvalda 
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intervjupersonerna kontaktades via mail (bilaga 1) där arbetets syfte beskrevs. Kort därefter 

bestämdes dag och tid då intervjuerna kunde genomföras. Båda medverkade i samtliga 

intervjuer vilka även spelades in för att ge oss möjligheten att lägga fokus på deltagarna samt 

samtalsämnet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en fördel i samband med 

intervjuer. Alla intervjuer blev cirka 30 minuter långa och vid alla tillfällen ställdes 

följdfrågor om ett svar behövde förtydligas. Därefter transkriberades intervjuerna från ljudfil 

till ett dokument för att kunna analysera samtalen. Metoden var dock tidskrävande på grund 

av det långa efterarbetet med transkribering samt analys av materialet vilket även Bryman 

(2011) påpekar. För att transkriberingen skulle bli så effektiv som möjlig fördelades 

ljudfilerna, därefter sammanställdes och bearbetades materialet tillsammans för att underlätta 

analysen samt kategoriseringen av innehållet i intervjuerna.  

 

4.4 Bearbetning 

Att analysera intervjuer kan medföra många utmaningar i samband med att forskare försöker 

urskilja mönster och kopplingar till studiens syfte. Som intervjuare ska du försöka förstå och 

skapa en uppfattning om deltagarens berättelse och ta hänsyn till kontexten (Bryman 2011). 

Dock anser Kvale och Brinkmann (2009) bland annat att skratt, pauser och tystnader kan 

utelämnas om de inte är av intresse för studiens syfte. Därför lades fokus på innebörden av 

vad deltagarna sa under intervjuerna.   

 

För att få en överblick av det transkriberade materialet från de kvalitativa intervjuerna, menar 

Johannessen och Tufte (2003) att informationen kan analyseras utifrån två riktlinjer. Den ena 

handlar om att komprimera och systematisera informationen och den andra innebär att 

undersökaren försöker tolka och förstå textmaterialet. För att kunna analysera textmaterialet 

utgick arbetet från Johannessen och Tuftes (2003) fyra steg: helhetsintryck, koder, kategorier 

och begrepp, kondensering och sammanfattning. 

 

Det första steget, helhetsintryck, handlar om att skapa en helhetsbild och bli förtrogen med 

texten. Här är det viktigt att identifiera huvudteman och inte fokusera på oväsentliga detaljer. 

I det första skedet av analysen ägnades därför mycket tid åt att läsa igenom intervjumaterialet 

ett flertal gånger för att få en övergripande bild av innehållet. Koder, kategorier och begrepp 
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är steg två i analysprocessen som handlar om att organisera och identifiera viktiga begrepp 

som är utmärkande i materialet. Begreppen kan framkomma från exempelvis undersökningens 

forskningsfrågor eller hypoteser (deduktiva koder) eller som har uppkommit från själva 

råmaterialet. Med tanke på att vi blev insatta i materialet var det lättare att identifiera och dela 

in texterna i större kategorier och begrepp. Därefter jämfördes intervjuguiden och studiens 

frågeställningar med intervjumaterialet för att underlätta kategoriseringen, vilket mynnade ut i 

två huvudkategorier: samarbete och ledarskap. Johannessen och Tufte (2003) menar att de 

kodord som framkommit utifrån steg två, kan i steg tre (kondensering), eventuellt sättas ihop 

till mer generella kodord eller koder som kan grupperas under varandra. För att förtydliga 

kodorden kan de styrkas genom citat från intervjudeltagarna. Efter steg två sammanfattades en 

del begrepp därmed till underkategorier som överensstämde med huvudkategorierna; lärarens 

syn på samarbete, social kompetens, effekten av samarbete, ledarskapets mångsidighet och 

vad krävs av en ledare?. För att tydliggöra kategorierna användes citat från intervjuerna. Det 

sista steget, sammanfattning, innebär att forskarna ska bedöma och undersöka om 

analysmaterialet överstämmer med det ursprungliga råmaterialet. Om detta inte stämmer 

menar författarna att undersökarna måste gå igenom texten igen för att se vart felet har 

uppkommit. För att uppnå steg fyra granskades analysen för att se om den passade ihop med 

intervjumaterialet.   

 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Det finns etiska aspekter som forskare bör beakta i samband med kvalitativa metoder och 

intervjuer. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra olika huvudkrav som forskare ska se över i 

samband med undersökningar. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att delge 

intervjupersonen information om undersökningen, syftet med arbetet, vilka det är som gör 

forskningen samt informera om var arbetet kommer att offentliggöras. I förhållande till detta 

har huvudkravet setts över i samband med undersökningen då samtliga lärare blev 

informerade om syftet med studien innan intervjuerna. Vidare behövs ett samtycke från 

intervjupersonerna, samtyckeskravet, vilket innebär att de kan avböja deltagandet i 

undersökningen när de helst vill. Forskaren ska även garantera att information som 

deltagarnas namn, arbetsplats och liknande som kan identifiera dem, förblir anonymt, 

konfidentialitetskravet.  För att uppfylla kraven, förklarades det för lärarna att de fick avbryta 
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sin medverkan under intervjun. De fick även vetskap om att de skulle förbli anonyma i arbetet 

och att fiktiva namn skulle användas för att deras arbetsplats och identitet inte skulle kunna 

avslöjas. Avslutningsvis innebär det sista kravet, nyttjandekravet att samlad information från 

intervjuerna enbart får användas i forskning. Lärarna i idrott och hälsa blev informerade om 

att mobiltelefoner skulle användas för att spela in dialogen. De var medvetna om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

I kvalitativa studier brukar forskare prata om studiens validitet och reliabilitet i form av 

tillförlitlighet (Bryman 2011). Tillförlitlighet innehåller enligt Bryman (2011) fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Trovärdighet handlar om att 

forskarna ska följa de regler som finns och att deltagarna i undersökningen får ta del av 

studiens resultat för att bekräfta om forskarens tolkningar överensstämmer med verkligheten. 

Kriteriet uppfylldes då studien blev skickad till samtliga deltagare för att ta del av resultatet. 

På så sätt hade de möjligheten att kommentera och intyga forskningsresultatet. Därefter följer 

det andra kriteriet, överförbarhet, vilket innebär att resultatet i studien kan tillämpas i andra 

sammanhang. Det nästkommande kriteriet berör studiens pålitlighet, det vill säga om studien 

upprepas med ungefär samma urval ska den få liknande resultat genom att beskriva 

forskningsprocessen såsom urval, bearbetning och utförande (Bryman 2011). För att 

säkerställa överförbarheten och pålitligheten redogjordes det för vilka som deltagit i 

undersökningen, på vilket sätt materialet har behandlats samt den övergripande 

undersökningsprocessen. För att undvika att blanda ihop intervjumaterialet har de noggrannt 

blivit organiserade, vilket enligt Larsen (2009) kan garantera pålitligheten i studien. Vidare 

menar Bryman (2011) att det finns en svårighet med överförbarheten och pålitligheten då en 

semi-strukturerad intervju kan innehålla följdfrågor som inte står skrivna i intervjuguiden. 

Slutligen handlar det sista kriteriet, konfirmering, om att forskaren ska förbli så objektiv som 

möjligt genom att undvika personliga åsikter och värderingar i studien (Bryman 2011). 

Kriteriet uppfylldes genom en pilotstudie och ledande frågor undveks under intervjuerna för 

att bibehålla objektiviteten. 
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5. Resultat & Analys 

I denna del kommer resultat och analys att presenteras där svaren från intervjuerna är indelade 

i olika kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

5.1 Samarbete 

5.1.1 Lärarnas syn på samarbete 

Samtliga lärare beskriver ett fungerande samarbete som något positivt. De menar att 

samarbete ska gynna alla i gruppen och att denna arbetsform ska vara mer förmånlig för 

individen jämfört med ett enskilt arbete. En stor del av undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa bygger på att elever samarbetar. Detta betonar Lärare A på följande sätt:  

 

Det känns ju som mer naturligt i idrott och hälsa som arbetsform, det är på 

något sätt inbyggt i själva undervisningsformen än vad det är i 

klassrumsundervisning. Man kan ju se hur traditionell katederundervisning, 

det finns olika sätt att organisera. I idrotten har vi inga bestämda platser 

utan där ska vi röra oss tillsammans med andra, man samverkar mer i en 

grupp.  

 

Vidare förklarar Lärare A:  

Samarbete handlar om hur vi tillsammans ska göra för att det ska bli bättre 

än vad man skulle göra själv. Om man ser till idrotten, hur kan vi hjälpas åt, 

hur kan vi tillsammans skapa eller göra något ihop för att tillsammans lösa 

något vi inte kunnat lösa ensamma. Det är något större än om varje individ 

hade kört sitt eget ´race´. 

 

En grundläggande del som benämns av lärarna i samband med diskussionen gällande 

samarbete är vikten av tillit. I detta sammanhang förklarar Lärare B att: “Samarbete innebär 

att alla inblandade får en fördel, om vi jobbar tillsammans ska vi lita på varandra och det ska 

inte vara på någons bekostnad”. Även Lärare F lyfter tillit som en viktig del i ett samarbete: 
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Det innebär att man har respekt och tillit till varandra utan att nödvändigtvis 

tycka om det man gör eller den man gör uppgiften med. Har man tillit och 

respekt så anser jag att man då vågar att “du ska göra det här” och lita på att 

personen gör det, oavsett vad det är. Har man detta kan man börja 

samarbeta och man kan “falla tillbaka i ledet”. 

 

Ytterligare faktorer som anses vara viktiga för att grupper ska kunna samarbeta är att 

medlemmarna följer de normer och regler som finns för att på sätt känna trygghet i gruppen, 

som även Lärare F nämner i citatet ovan (“falla tillbaka i ledet”). Övergripande handlar 

samarbete om att visa hänsyn och respekt gentemot varandra genom att exempelvis lyssna när 

någon annan talar.   

 

Det är ju mycket så att man har en sorts kod i gruppen, att man har respekt 

för varandra när någon annan pratar, lyssnar man. Det är vanliga enkla 

grejer som vi jobbar mycket med. Man inser med åren hur viktiga de där 

grundläggande grejerna är. Lärare C. 

 

Det finns en del aspekter i litteraturen som överensstämmer med lärarnas beskrivning av 

samarbete. Johnson m.fl. (1990) menar att samarbete är positivt där de i sin undersökning 

påvisade att elever kan förbättra sina färdigheter genom att arbeta i grupp. Även Dysons 

(2001, 2002) och Andrés m.fl. (2011) studier visade fördelaktiga resultat där elever som 

samarbetade i ämnet idrott och hälsa utvecklade bland annat social kompetens och tillit.  Här 

finns det en nära koppling till kooperativt lärande där tillit, som ingår i positivt ömsesidigt 

beroende och social kompetens, är två av de fem aspekterna i arbetsmetoden. Tillit förklaras i 

kooperativt lärande som en förutsättning för att gruppen ska klara av olika uppgifter och den 

sociala kompetensen innebär delvis att gruppmedlemmarna ska lyssna på varandra. Den 

sociala kompetensen kommer att vidareutvecklas i nästkommande del. Vidare förklarar både 

Svedberg (2012) och Nilsson (2005) att det är väsentligt att grupper har normer och regler för 

att medlemmarna ska veta hur de bör förhålla sig till varandra. Detta skapar goda 

förutsättningar för att samarbetet ska fungera i gruppen. 

 

Däremot belyser både lärarna och litteraturen svårigheten med att uppnå ett fungerande 

samarbete. Lärarna påpekar att arbetsformen inte ska tvingas fram utan att arbetssättet ska 



23 
 

tillämpas när det kan gynna alla gruppmedlemmar, vilket även Putnam (1998) styrker. “Alla 

ska vinna på att samarbeta och man ska inte samarbeta bara för samarbetets skull, det är jag 

allergisk mot” Lärare B.   

 

5.1.2 Social kompetens: effekten av samarbete 

Majoriteten av lärarna hävdar att samarbete leder till att elever kan känna trygghet och 

tillhörighet i gruppen. De menar att eleverna har lättare att fungera i en social kontext där de 

upplever gemenskap med andra. Fortsättningsvis ses samarbete som en viktig del ur ett 

samhällsperspektiv där lärarnas generella uppfattning är att det utvecklar elevers sociala 

kompetens. De förklarar att elever exempelvis lär sig de sociala koderna som samhället har 

byggt upp, vilket även kan användas i ett kommande arbetsliv. Lärare C säger att: “Det är 

oerhört viktigt, tittar man lite mer globalt är det ju det det handlar om”, medan Lärare F 

hävdar att “Samarbete är ett sätt att lära sig socialisering även framåt i samhället”. 

 

Att fungera i en social kontext, finns få saker man kan fixa själv. Man kan 

få fler ingångar om man lyssnar och förstår hur andra tänker, resonerar, 

diskutera och jämför och därigenom fördjupa sina kunskaper. Det är inte 

alltid “jag kan och vet bäst”. Det är att lära sig att fungera i en social 

kontext, i en grupp tillsammans med andra. Det kanske är för vissa helt 

naturligt, medan vissa behöver träna på det. Lärare A. 

 

Lärare A berör i citatet ovan ytterligare en effekt av samarbete där han beskriver att elever 

kan lära och dra nytta av varandra. Samtliga lärare menar att det är bra att det finns olikheter i 

grupper, så som skilda åsikter, erfarenheter, kön och etnicitet för att elever på så sätt kan 

utbyta kunskaper. De förklarar följande: “Att inse att alla sitter inne med erfarenheter och 

kunskaper och på så sätt hitta gemensamma beröringspunkter, så kanske det är enklare att 

utvecklas och lära sig saker och ting, förstå varandra, att vi är olika” Lärare A. 

Fortsättningsvis håller Lärare D med i detta resonemang då hon förklarar: “Att se varandras 

olikheter vilket är det yttersta i samarbete”. 
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Både Hall (1977) och Fellers (1996) berör detta då de menar att samarbete kan bidra till en 

större acceptans. För att ta del av varandras kompetens och kunskaper behöver medlemmarna 

i gruppen acceptera, respektera och inse varandras olikheter. Olikheter i den bemärkelsen att 

gruppen bör vara heterogen (Fellers 1996). I samspel med andra kan människan utveckla och 

lära sig viktiga sociala färdigheter (Sessoms och Stevenson 1981). Här anser både lärarna och 

Sessoms och Stevenson (1981) att samarbete är en arbetsform som kan lära elever läsa av de 

sociala koderna samt utveckla deras sociala förmåga. Hensvold (2006) påvisar i sin forskning 

att kooperativt lärande är en metod som gynnar elevers kunskaper, däribland den sociala 

kompetensen. Den sociala kompetensen behövs för att människor ska kunna fungera i olika 

kulturer och sociala sammanhang (Bahaudin 2009) och det är skolans uppdrag att förbereda 

elever för det här (Stensaasen och Sletta 1997: Hattie 2009). Annerstedt (2007) och Engström 

och Redelius (2002) menar att idrott och hälsa är ett ämne som ger elever möjlighet att 

utveckla denna kunskap. Vidare berör lärarna hur social kompetens kan användas i ett 

framtida perspektiv vilket kan kopplas till kooperativt lärande, där ett av målen är att elever 

ska kunna använda sina kunskaper i ett livslångt lärande (Fellers 1996).   

 

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Ledarskapets mångsidighet 

För att kunna leda grupper anser lärarna att ledare måste besitta vissa egenskaper och 

färdigheter. Lärarna benämner tydlighet som en viktig del av ledarskapet där de exempelvis 

måste vara tydliga med vilka regler som gäller samt vad som krävs och förväntas av elever. 

Vidare förklarar de vikten av att vara lyhörd, engagerad, rättvis och att ha förmågan att skapa 

relationer med eleverna. Andra egenskaper som berörs av vissa lärare är ärlighet, empati och 

humor. Däremot menar alla lärare att ämneskunskap är en betydelsefull förmåga för att 

inspirera och få elever intresserade för ämnet “Hoppas ju att man genom sitt ämne att det ska 

smitta av sig eller väcka ett intresse” Lärare A. På liknande sätt förklarar Lärare D vikten av 

ämneskunskapen: “ Man ska veta vad man pratar om, att man kan sitt ämne för att kunna 

påverka”. 

 

I litteraturen framhåller Thornberg (2006) betydelsen av att lärare behöver vara tydliga när det 

kommer till vilka riktlinjer som ska efterföljas i skolan, vilket även betonas av lärarna. Många 
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av de andra egenskaperna och färdigheterna som lärarna nämner överensstämmer med 

tidigare forskning. Forskarna berör bland annat: förståelse, humor, rättvishet, intelligens och 

social kompetens som bra ledaregenskaper (Svedberg 2000: Bass och Bass 2008: Northouse 

2007). Däremot är ämneskompetensen, enligt Stensmo (2008) och lärarna, en av de viktigaste 

kompetenserna en lärare bör besitta. 

 

Förutom ovanstående egenskaper och färdigheter menar samtliga lärare att ledaren måste 

anpassa sitt ledarskap och sin undervisning beroende på grupp och situation. Lärarna 

beskriver svårigheten med att leda grupper på samma sätt med tanke på att grupper ser olika 

ut och att situationer varierar: “Sen beror det jättemycket på vad man har för grupper, lite 

situationsanpassat ledarskap. Man kan inte köra på samma stil, det är beroende på grupp och 

människor” Lärare A. Vidare berör Lärare E denna svårighet där han menar att: “Man vet att 

en del lektioner alltid har fungerat bra, men så är det något som inte funkar i den andra 

gruppen och då får man tänka om” Lärare E. Detta styrker Bahaudins (2012) forskning om ett 

framgångsrikt ledarskap, då han menar att en ledare måste vara dynamisk och rätta sig efter 

grupper och situationer.   

 

5.2.2 Vad krävs av en ledare? 

Som en vidare förklaring till det situationsanpassade ledarskapet menar lärarna att de många 

gånger behöver anpassa sin undervisning beroende på gruppens mognad. De förklarar att 

klasserna i årskurs ett är “spralligare” och mer omogna jämfört med elever i årskurs två och 

tre. Eleverna är inte färdigutvecklade, varken fysiskt eller psykiskt, i 16-17 års ålder. Här 

betonar lärarna vikten av att utforma undervisning med tydlig struktur och planering för att 

eleverna ska lära sig vilka förhållningssätt som gäller. Trots att detta kräver en del av lärarna 

anser samtliga att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att leda och hantera olika 

grupper. På så sätt förklarar lärarna att de kan handleda klasser till att bli mer välfungerande 

och att de efterhand kan överlåta mer ansvar till eleverna:   

 

Det är alltid så när de kommer i årskurs ett, de är alltid lite spralligare, man 

får vara lite mer sträng och lite mer tydlig när man ger instruktioner. Jag 

väljer lektioner där det inte pågår en massa aktiviteter samtidigt, man måste 

lära dem in i ett sätt. Jag vill att de ska ta mer ansvar, jag ska inte vara 
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någon tränare utan jag ska finnas där som en handledare eller coach. Det 

klarar de inte riktigt. Eftersom jag har större grupper i årskurs ett måste jag 

strama åt det lite mer. Det är jag som styr det mesta. Sen försöker jag lägga 

över mer och mer till dem när jag ser att de kan ta mer ansvar. Det är ändå 

sista gången de läser idrott och hälsa på schema, sen måste de kunna ta 

hand om sin egen hälsa. Lärare E. 

 

Elevers mognadsprocess beskrivs även av Lärare A: 

Det sker en rätt stor utveckling, man blir äldre och vet vad som förväntas, 

man vet mer hur man ska hantera saker och ting. I idrotten växer och 

mognar du och kan ta ett större egenansvar, som gör att man som lärare kan 

använda andra metoder för att planera lektioner och lägga över större ansvar 

efterhand. I ettan gör man kanske inte det, att släppa iväg elever, att göra 

egen undervisning, reflektera över det, som man kanske gör i högre 

årskurser. Det märker man från ettan till trean, det sker en sådan 

personlighetsutveckling mognadsmässigt, givetvis förändras ledarskapet.    

 

Den mognadsprocess och de faser som lärarna beskriver att elevgrupper genomgår, förklaras 

enligt Tuckman (1965) som en nödvändig utveckling för att gruppen ska kunna bli mer 

mogen och effektiv. I och med att eleverna i klassen lär känna varandra, sätter upp normer 

och regler samt fördelar roller, blir strukturen allt tydligare och klassen kan bli mer 

välfungerande. Likt lärarna hävdar Nilsson (2005) att ledaren har en betydande roll för 

grupputvecklingen, där de måste besitta kunskap och kompetens om grupper för att forma 

dem till en välfungerande grupp. Det är exempelvis lärares uppgift att kunna avgöra när 

grupper är mogna för att ta mer ansvar, vilket även nämns i Gy 11, där det står att skolan 

bland annat ska ge elever möjlighet att utveckla sin ansvarsförmåga (Skolverket 2012a). Det 

här belyser även Johnson och Johnson (2002) i kooperativt lärande, som en av de fem 

aspekterna, individuellt ansvar. De framhäver i denna del av arbetsmetoden lärarens uppgift 

som handlar om att ge elever tillfället att träna på att ta mer ansvar och plats i gruppen. 

Därigenom kan elever känna större samhörighet till gruppen.   
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6. Diskussion 

I denna del kommer syftet med studien att besvaras genom att det förs en diskussion gällande 

undersökningens resultat och analys. I samband med detta berörs tidigare forskning och 

teoretisk bakgrund i diskussionen för att styrka våra resonemang om samarbete och ledarskap. 

För att tydliggöra de viktiga beröringspunkterna i undersökningen har diskussionen delats upp 

i fyra delar: Samarbete i idrott och hälsa, varför social kompetens?, kooperativt lärande och 

ledarskapets betydelse. Diskussionen avslutas med en sammanfattning där vi kort har 

reflekterat över studien och de tankar som har väckts för fortsatt forskning.  

 

6.1. Synen på samarbete  

Inledningsvis framgår det i undersökningen att alla lärare har en positiv inställning till att 

använda samarbete som arbetsform under idrott och hälsa lektionerna, då samarbete ses som 

en tillhörande del i deras undervisning. Det kan delvis bero på att lärarna själva har blivit 

inskolade i att arbeta tillsammans med andra. Lärarna har även en liknande utbildning inom 

idrott och hälsa där de i sin tur, som pedagoger, har en plikt att följa och uppfylla skolans 

lagar och regler. Ytterligare en förklaring till lärarnas positiva attityd kan vara att det är 

naturligt för människan att ingå i olika grupper och att socialiseras med andra. Det är 

möjligtvis ingen slump att många människor umgås och arbetar tillsammans. Däremot är det 

inte självklart att samarbete fungerar om inte samtliga gruppmedlemmar följer de normer och 

regler som finns. Det är med hjälp av dessa som individen kan utveckla förmågor som social 

kompetens, däribland att visa hänsyn och respekt till varandra (Sessoms och Stevenson 1981). 

Vi ser att idrott och hälsa främjar elevers samarbetsförmåga och sociala kompetens där det är 

betydelsefullt att följa normer och träna på de sociala färdigheterna, med tanke på att eleverna 

allt som oftast behöver egenskaperna under de olika undervisningstillfällena. Idrott och hälsa 

utgår jämförelsevis med övriga ämnen i skolan från en idrottshall, där eleverna rör sig på en 

större yta då det inte finns några bestämda platser och där det pågår mycket ljud och rörelse. 

Dessutom utsätts elever för ett flertal undervisningsmoment som kräver en viss 

samarbetsförmåga däribland bollsporter och lekar. På så sätt finns det en förklaring till 

lärarnas syn på samarbete och hur ämnet kan gynna elevers förmågor.  
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6.2 Varför social kompetens?  

Innehållet i idrott och hälsa möjliggör fler tillfällen för elever att samarbeta. Genom 

samarbete kan elever utveckla färdigheter som social kompetens, vilket betonas av både 

lärarna och litteraturen (Stensaasen och Sletta 1997: Hattie 2009: Skolverket 2012b: Sessoms 

och Stevenson 1981). Här menar författarna att ett fungerande samarbete utgår från att 

medlemmarna har en god kommunikationsförmåga samt utbyter och tar del av varandras 

åsikter, vilka är några exempel på vad social kompetens innebär. Social kompetens är enligt 

oss en betydelsefull egenskap som behövs för att bli inkluderad och accepterad i samhället, 

både i skolan och i ett kommande arbetsliv, där det återigen handlar om att människan är en 

social varelse som är beroende av andra människor. Skolan har på så sätt ett viktigt uppdrag 

att ge elever möjligheten att lära sig denna grundläggande egenskap, inte minst genom idrott 

och hälsa som enligt Engström och Redelius (2002) är en verksamhet där elever får tillfället 

att socialisera sig med andra. Idrott och hälsa är därmed ett ämne som kan utveckla elevers 

sociala färdigheter.    

 

Skolan spelar en väsentlig roll ur ett framtida perspektiv i och med att människor i dagens 

samhälle inte är lika begränsade till ett geografiskt område. Det är lättare att röra sig mellan 

landsgränser och det blir allt vanligare att arbeta, studera och resa utomlands. Här menar vi att 

det blir ännu mer påtagligt att besitta social kompetens på grund av att individer från olika 

kulturer, religioner och traditioner möts. Ingen människa är den andra lik och det är viktigt att 

kunna bemöta olika individer oavsett om detta sker i skolmiljö eller i ett annat land. Därför är 

det av fördel att arbeta i heterogena grupper i exempelvis skolan för att elever därigenom lär 

sig se och accepterar varandras olikheter. Däremot behöver det inte alltid vara lätt att arbeta 

tillsammans med andra som är så pass olika dig själv. Alla grupper stöter på problem och 

konflikter, men i en homogen grupp fortskrider arbetsprocessen av egen erfarenhet utan större 

bekymmer i och med att gruppen delar liknande åsikter och värderingar. Det här betyder 

nödvändigtvis inte att medlemmarna utvecklas mer kunskapsmässigt till skillnad från en 

heterogen grupp. I en heterogen grupp tar det eventuellt längre tid att ta beslut med tanke på 

att samtliga gruppmedlemmar har olika erfarenheter, dock sker en större kunskapsutväxling 

och den sociala kompetensen sätts på sin spets.  Det här är en anledning till varför vi har en 

positiv inställning till heterogena grupper i skolan, vilket även de intervjuade lärarna och 

författarna Fellers (1996) och Hall (1977) anser.  
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6.3 Kooperativt lärande 

Mycket av den tidigare diskussionen i avsnitten samarbete i idrott och hälsa och varför social 

kompetens? ingår i arbetsmetoden kooperativt lärande. Metoden bygger på samarbete och 

behandlar de faktorer (de fem aspekterna och heterogena grupper) som vi ser som väsentliga i 

ett fungerande samarbete. Som blivande pedagoger ska vi utbilda och ge elever de redskap 

som behövs för att de ska kunna uppnå kunskapsmålen, där samarbete ses som ett verktyg 

som kan tillämpas för detta. Därför är kooperativt lärande en gynnsam metod i skolan vilket 

även styrks av tidigare forskning (Hensvold 2006: Stevens och Slavin 1995: Bayraktar 2011: 

Andrè m.fl. 2011: Dyson 2001, 2002). Ett av huvudmålen med metoden är att all den kunskap 

som inhämtas, även ska vara till nytta i ett livslångt lärande som är en del av vårt syfte. 

Utifrån intervjuerna framgår det att lärarna indirekt arbetar med kooperativt lärande i idrott 

och hälsa undervisningen. Lärarna beskriver att de använder många av de faktorer som 

metoden innehåller, utan att de egentligen “uttalat” har det som ett arbetssätt. På så sätt är det 

kanske dags att utbilda lärare i kooperativt lärande för att kunna utnyttja dess potential, med 

tanke på att ledaren har en betydelsefull roll?  

 

6.4 Ledarskapets betydelse   

En viktig del som ingår i studiens syfte och som det tidigare i diskussionen inte har resonerats 

kring, är vilken inverkan läraren som ledare har på grupper. Utan ledare är det svårt för 

gruppen att fungera effektivt. Det räcker inte att ha titeln som ledare utan det ställer en hel del 

krav för att kunna undervisa och handleda elevgrupper (Stensaasen och Sletta 1997 och 

Putnam 1998). Både lärarna och Stensmo (2008) lyfter bland annat ämneskompetensen som 

en faktor för att kunna utbilda elever. Med hjälp av kunskap kan lärare inge en trovärdighet, 

erbjuda elever variation och därmed skapa ett intresse för ämnet. En annan väsentlig del i 

ledarskapet är enligt författarna Svedberg (2000) och Bass och Bass (2008) 

personlighetsegenskapers inverkan. Lärarna nämner exempelvis tydlighet, engagemang, och 

att vara lyhörd som fördelaktiga egenskaper för att lyckas få med sig grupper. Utan ett följe 

råder det inget ledarskap. Detta är något vi kan hålla med lärarna och författarna Svedberg 

(2000) och Bass och Bass (2008) om, på grund av den erfarenhet vi själva haft av en god 

ledare.  
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Fortsättningsvis är det svårt att beskriva och sätta ord på den “rätta” ledaren, däremot är de 

ovanstående egenskaperna några som värdesätts. Det krävs även att en god ledare har 

självinsikt för att finna ett sätt att leda som känns tryggt. Genom trygghet kan ledare hantera 

och anpassa olika situationer som kan uppkomma, vilket är en förmåga lärare måste besitta i 

och med att både elever och klasser har olika behov. I resultatet framgår det att lärarna 

situationsanpassar undervisningen beroende på klassens mognad då de i årskurs ett ägnar mer 

tid åt planering och struktur för att tydliggöra de regler och normer som ska gälla. Lärarna 

överlämnar successivt mer ansvar i samband med att klassen följer dessa riktlinjer och att de 

fungerar effektivt tillsammans. I detta fall kan vi koppla lärarnas ledarskap till Tuckmans 

(1965) grupputvecklingsmodell där lärarna återigen utan att vara medvetna om det, tycks ha 

kunskap om den process grupper genomgår, då de anpassar och tar hänsyn till det stadium 

klasser befinner sig i för att skapa en välfungerande grupp. Det är viktigt att elever kan arbeta 

tillsammans i undervisningssammanhang för att underlätta deras kunskapsutveckling. På så 

sätt anser lärarna att de kan påverka grupputvecklingen utifrån sin ledarskapsroll, vilket 

besvarar den sista frågeställningen i syftet. 

 

6.5 Slutord  

Samarbete är ett begrepp som många av oss har stött på genom livet. Många gånger ägnas inte 

mycket reflektion åt varför samarbete används eller på vilket sätt det kan påverka 

undervisningen i ett ämne som idrott och hälsa. Det är en uppgift som alla lärare bör beakta 

med tanke på att det är deras ansvar att kunna utveckla och främja elevers kunskaper. Därmed 

är denna undersökning ett exempel som påvisar samarbetets och ledarskapets betydelse i 

skolan. Avslutningsvis skulle det vara intressant att utöka denna studie genom att observera 

lärarnas lektioner för att kunna undersöka om lärarnas syn om samarbete och ledarskap 

överensstämmer med resultatet. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att förankra 

elevperspektivet i undersökningen. Elevers uppfattning om hur de ser på samarbete och 

lärarens ledarskap hade kunnat ge ett bredare perspektiv på studien. Slutligen är en god idé att 

jämföra lärare i idrott och hälsa med lärare i teoretiska ämnen för att se om deras uppfattning 

skiljer sig åt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Brev till lärarna 

 

Hej, 

 

Vi heter Ulrika Svensson och Jasmina Manojlovska och studerar på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete inom inriktningen idrott och 

hälsa som handlar om samarbete och ledarskap. För att kunna få djupare kunskaper i dessa 

områden vill vi intervjua lärare i idrott och hälsa. Därför undrar vi om du har möjligheten att 

medverka i denna studie? Din medverkan i undersökningen förblir anonym och inga namn 

kommer att förekomma. Samtalet kommer att spelas in och intervjun förväntas ta ca 20-30 

minuter. 

 

Vi uppskattar om du kan delta i intervjun och du får själv bestämma vilken dag och tid som 

passar dig bäst. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Svensson & Jasmina Manojlovska 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Hur länge har du varit verksam som idrottslärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur många klasser har du i idrott och hälsa? 

4. Vilka årskurser har du/ har du haft? 

 

Grupper 

5. Kan du beskriva dina elevgrupper (storlek, kön, etnicitet) 

6. Hur fungerar eleverna tillsammans i klassen på idrott och hälsa lektionerna? 

- På vilket sätt fungerar dem bra/mindre bra? 

7. Finns det någon skillnad mellan årskurserna (om de har olika) 

8. Vad anser du karaktäriserar en fungerande grupp? 

 

Samarbete 

9. Vad innebär samarbete för dig? 

Till nästa fråga har vi tänkt visa ett utkast från skollagen (som även finns med i vårt arbete) 

och fråga: 

10. Hur tolkar du detta, hur främjar du social gemenskap i idrott och hälsa? 

”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 

kunskaper” 

11. Vilka effekter tror du att samarbete har? 

12. Hur ser du på samarbete som arbetsform i idrott och hälsa? 

13. Anser du att dina elevklasser kan samarbeta? (På vilket sätt kan de? kan inte?) 

14. Är samarbete en del av din undervisning? (Om ja, varför? Om nej, varför inte?) 

 

Ledarskap 

15. Vilka egenskaper/färdigheter anser du är viktiga för en ledare? 

16. Hur är du som ledare? 

17. Hur tror du att ditt sätt att leda påverkar elevgrupperna? 

18. Behöver en del klasser mer handledning och/eller struktur än andra? 

19. Anser du att du har tillräcklig kunskap i att handleda olika grupper? 

 


