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Abstract 

This essay is about the significance of group climate for students in physical education. 

Groupwork and group processes are dealt with in the essay and its importance to students' 

experiences of the subject and goal attainment. During the autumn of 2015 two different 

classes in high school were studied in the subject physical education and health. These 

classes were observed at two different occasions and eight students, four in each class, 

were selected to participate in the study based on “the role of assumptions” described in 

the previous research section. Questions regarding group climate and groupwork were 

asked in order to investigate how the groups were composed, and how the students 

explained the significance of group climate. Students' responses were connected to Bion’s 

group theory and the FIRO model which was used as the theoretical foundation and 

previous research explains groupwork and group processes. The results of the study 

indicate that students experienced group climate in the class as problematic. Students in 

the selected classes were divided into many small groups and they explained that they 

were not talking to the other small groups. The group climate influenced some of the 

students to the extent that they did not attend classes which may obstruct their goal 

attainment. According to students, classes had not had any practice in trusting eachother 

which contradicts the fact that many researchers indicate that it is the teacher's 

responsibility to create a better climate in classes. Therefore, it may be important for 

teachers to work actively with exercises that promote group climate. Authors point out 

that it is becoming more important in today's society to cooperate in most professions. 

This was also something the students felt they had the opportunity to practice during 

group work. Students felt that it could sometimes be effective to let the teacher decide the 

groups in advance because they had the opportunity to get to know more people in the 

class. Even though a student wants to be in the same group as his best friend it does not 

mean that it is mutual. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om grupparbete och grupprocessers betydelse för arbetet inom 

den svenska gymnasieskolan i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt belyser den på vilka 

sätt en idrott och hälsa klass är uppbyggd och vilken betydelse gruppklimat har för elevers 

måluppfyllelse och trivsel inom detta ämne.  

 

Under hösten 2015 har jag studerat två olika klasser på en gymnasieskola i en medelstor 

stad i ämnet idrott och hälsa. Skolan har sedan många år tillbaka ett återkommande 

mönster i form av vilka betyg eleverna erhåller i de olika årskurserna. I årskurs 1 är det 

vanligt att eleverna har ett betygsnitt strax över E, medan det i årskurs 2-3 ligger över C. 

Hur kommer det sig? Är eleverna inte redo för gymnasieskolans krav eller handlar det 

om att eleverna inte är vana vid kurser som pågår över ett år istället för tre som på 

högstadiet? Beror det på rollsökandet i klassen och att det tar lång tid innan alla eleverna 

hittar sina platser i klassen? Med detta som bakgrund ansåg jag därför det som intressant 

att undersöka två gymnasieklassers gruppsammansättningar på denna skola för att se 

eventuella skillnader i gruppkonstellationerna och dess betydelse för betygen.  

 

Tron på att vi lär oss gemensamt och hur vi i olika uppgifter kan arbeta tillsammans för 

att nå ett högre resultat speglar denna uppsats. Alla skolor enligt Skolverket (2011) ska 

ha som mål att stärka grunden för ett livslångt lärande och ge ny kunskap till eleverna och 

nya sätt att arbeta för att stärka förändringar som kan ske i arbetslivet. ”Eleverna ska i 

skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra” (Skolverket, 2011, s.7). Skolan ska även utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens och ge eleverna förutsättningar att regelbundet 

bedriva fysiska aktiviteter. I Skolverkets (2011) styrdokument framstår det tydligt att 

skolan ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som eleverna bär med sig och att 

arbetet i skolan ska förbereda eleverna för livet efter skolan. Enligt Jonsson (2001) blir 

det allt viktigare att arbeta med grupparbeten, eftersom sådana arbeten blir vanligare i 

arbetslivet. Detta är även något som är svårt att undgå inom ämnet idrott och hälsa.  

 

Redan under 1955 års läroplan uppmuntrades försök med nya arbetsmetoder och enligt 

Olsson (1958) var det många lärare som ställde sig frågan, hur ska jag börja? Däremot 

var det lärare som provade grupparbeten, men återgick till de vanliga 

undervisningsformerna efter misslyckade försök och enligt Olsson (1958) kan det bero 
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på att lärare behöver arbeta metodiskt med andra arbetsformer: ”Att det inte gick bra 

första gången visar väl om något, hur nödvändigt det är att lära barnen samarbetets 

princip” (Olsson, 1958 s.1). Samtidigt visar forskning att grupparbete som metod är 

effektiv både som social förmåga och kunskapsmässigt (Bieling, McCabe och Antony, 

2008; Forslund Frykedal, 2008; Sjödin, 1991). Karlsudd (2007) förklarar att bättre 

sammanhållning i klasser undviker eller löser konflikter snabbare, vilket leder till att 

mycket tid kan sparas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera grupper och gruppklimatet i ämnet 

idrott och hälsa på gymnasiet, där uppsatsen ska ge fördjupad förståelse för vad 

gruppklimatet kan ha för betydelse på elevers upplevelser av ämnet. Kunskapen kan leda 

till att läraren inom ämnet behöver arbeta mer tydligt med grupprocesser inom klasserna, 

då detta kan vara viktigt för måluppfyllelsen.  

 

Uppsatsen utgick ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur kan en idrott och hälsa-klass på gymnasiet förstås utifrån ett grupperspektiv? 

 Vilken betydelse har gruppklimatet för elevers upplevelser av ämnet? 
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1.2 Studiens definitioner 

Denna studie tar utgångspunkt i följande definitioner av grupper; grupparbete; och 

grupprocess, gruppstruktur samt gruppklimat: 

 

Grupper 

Enligt Jern (1998) har begreppet grupp fortfarande olika definitioner utifrån olika syner. 

Denna studie utgår ifrån Scheins (1980) definition av en grupp. En grupp är ett antal 

människor som samspelar med varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och 

uppfattar sig vara en grupp. För att definiera begreppet arbetsgrupp menar Schein (1980) 

att gruppen behöver arbeta utifrån en uppgift som ger påtagliga och potentiellt mätbara 

resultat. 

 

Grupparbete 

Ordet grupparbete är den vanligaste benämningen angående arbete i grupp inom skolan. 

Med grupparbete i denna studie menas två eller fler elevers interaktion med varandra i ett 

skolarbete. Detta innebär både socialt och ämneskunskapsmässigt samspel. Forslund 

Frykedal (2008) förklarar att interaktionen sker i olika sorters kommunikation där muntlig 

och skriflig är två centrala delar. Uppgifterna kan utgå från individuella arbeten men där 

eleverna tillsammans diskuterar och konstruerar ett grupparbete. Uppgifterna kan också 

vara formade som gruppuppgifter av läraren från början. I interaktionen gällande en 

uppgift skapar eleverna ett beroende både socialt och prestationsmässigt.  

 

Grupprocess, gruppstruktur och gruppklimat 

Begreppet grupprocess innebär i denna studie hur gruppmedlemmarna fungerar 

tillsammans i sitt arbete som inbegriper kommunikation, konflikthantering, samarbete, 

beslutfattande och problemlösning (Nilsson, 2005). Nilsson förklarar vidare att följande 

modell utmynnar i det som kallas gruppklimat. För att detta ska skapas krävs även en 

gruppstruktur som innebär att eleverna har med sig olika typer av personligheter, mål, 

behov, värderingar och erfarenheter. De tre begreppen process, struktur och klimat hör 

enligt denna modell ihop: 
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Struktur 

Individer 

Mål, behov och identitet 

Normer och regler 

Roller och relationer 

Makt, status och inflytande 

            Process 

            Kommunikation 

            Samarbete 

            Konflikthantering 

            Beslut 

            Problem 

 

                                                    Klimat 

 

(Nilsson, 2005, s.10) 

 

 

Definitionerna kommer i denna studie hjälpa läsaren förstå några viktiga begrepp. 

Studien utgår ifrån dessa definitioner och den sistnämnda tabellen (Nilsson, 2005). 

Detta kommer förhoppningsvis göra uppsatsen tydligare.  
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2 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning redovisas som är relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. Denna forskning kommer senare i uppsatsens analys och 

diskussion sättas i relation till studiens resultat. 

 

2.1 Forskning om grupper i allmänhet 

Att alla är deltagare i grupperna är delaktiga anser Gislason och Löwenborg (1995) är en 

viktig del för att grupperna ska fungera. Möllås (2009) lyfter fram ett sociokulturellt 

perspektiv på delaktighet i elevers egen lärandeprocess och hur elever känner en 

gemenskap mot sina vänner. Detta leder till att eleverna engagerar sig och har möjlighet 

att fatta egna beslut och val. Karlsudd (2007) poängterar vikten av att befria sig ifrån 

traditionell undervisning för att arbeta mer pedagogiskt och med värderingar för ökat 

klassrumsklimat. Karlsudd (2007) menar att en klass som arbetar mer på detta sätt också 

har större möjlighet att lösa sina problem och då inte enbart kortsiktigt utan även 

långsiktigt. Alhberg (2013) beskriver att hänsyn till den enskilde elevens såväl som 

gruppens behov behöver arbetas med för att uppnå de mål som Karlsudd (2007) 

poängterar. Enligt Aspelin (2010) skapas relationer genom kommunikation, både från 

verbal och icke-verbal kommunikation. Främst de icke-verbala är tydligt kopplat till 

ämnet idrott och hälsa. Relationer "byggs när individer övertar varandras roller, förstår 

varandras budskap och intentioner samt på ett adekvat sätt avläser och svarar på varandras 

emotionella upplevelser" (Aspelin, 2010). Bieling, McCabe och Antony (2008) diskuterar 

när gruppmedlemmarna vågar öppna sig och att det då krävs tillit och stöd av varandra. 

Enligt Bieling, McCabe och Antony (2008) behöver grupperna arbeta med tillitövningar 

för att både skapa och behålla gruppsammanhållning för att gruppmedlemmarna ska vilja 

stanna kvar. Som ledare är det viktigt att inte avsluta grupprocessen, att be eleverna 

tillägga och inte bara avsluta personernas meningar. Detta anses enklare i en mindre grupp 

där ledaren kan ge alla eleverna mer tid. 

 

Olsson (1958) förklarar att den lilla gruppen på två personer kan vara klokare att börja 

med då det anses lättare att komma överens med en mindre grupp än en stor. Huvudsaken 

blir att skapa diskussion och ställningstaganden i gruppen till en början. Sjödin (1991) 

tolkade den komplementära modellen där tvåmannagrupper har två resurser men en 

kommunikationsväg, medan tremannagrupper har tre resurser och fyra 
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kommunikationvägar. Eftersom det blir färre kommunikationsvägar i mindre grupper 

ansågs det därför bättre att starta med en mindre grupp till en början. 

 

Enligt Nilsson (2005) genomfördes de första experimenten vid 1800-talets slut på 

individers agerande och reagerande i grupper. Det var främst smågruppsforskning som 

dominerade (Granström, 1998). Lewin (1943) ansåg att det var enklare att förändra 

individers åsikter i grupp. Han genomförde därför ett experiment på husmödrars 

inställning till inälvsmat. Lewin skapade en grupp med andra husmödrar och lät de 

diskutera ämnet och experterna inom området hade ingen övertalningsförmåga. Enligt 

Lewin (1943) beror det på att individerna tillhör en grupp som de delar en känsla av 

samhörighet med och dessa skapar uppfattningar eller upplevelser om sig själva i relation 

med andra. Gruppens betydelse för individens självbild är mycket viktig. Lewin, Lippit 

och White (1939) genomförde ett experiment på tioåriga pojkar i olika aktivitetsgrupper. 

Resultatet visade att gruppklimatets och ledarskapets betydelse var viktigt för gruppers 

trivsel, arbetssätt och arbetsprestationer. Det demokratiska, auktoritära och låt-gå 

ledarskap visade påtagligt betydelsen av samspel och relationer i en grupp.    

 

Nilsson (2005) förklarar att det var under senare 1900-talet som inriktningen ändrades till 

förhållande mellan grupper, genom teorier om social identitet och genom att grupper blev 

allt vanligare i arbetslivet. Undersökningarna har till största del varit inriktade på 

praktiska uppgifter där människor i grupp granskats angående struktur och process i form 

av gruppidentiteter, gruppbehov, gruppklimat med mera. Problemet med forskningen 

menar Nilsson (2005) är att få försök har gjorts på att teoretisera gruppnivån. Vilket 

menas med att studierna inte i större utsträckning upplyste ledarskapets betydelse i 

grupperingar i det ”verkliga ”livet. Leavitt (1951) genomförde experiment på olika 

grupper om fem personer. I undersökningen använde han sig av tid och diskussioner om 

grupprestationer och effektivitet. Grupperna med jämlika medlemmar utan ledarskap 

löste uppgiften på längre tid och arbetet blev oorganiserat, däremot var deltagarna nöjda 

med samarbetet. I grupperna med tydligt ledarskap gjorde medlemmarna färre fel och 

löste uppgiften snabbare och effektivare. Däremot ansågs samarbetet och samvaron dålig 

i den gruppen. 
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2.2 Forskning om grupper i skolan 

2.2.1 Låg- respektive högpresterande elever 

Sjödin (1991) förklarar i sin avhandling att det kan bli två problem i grupparbeten; ett 

disjunkt och konjunktivt problem. Ett disjunkt problem är att den bästa i gruppen löser 

problemet och därigenom löser hela gruppen uppgiften. Medan ett konjuktivt problem är 

att den sämsta i gruppen måste göra sitt i arbetet eller att alla i gruppen måste förstå 

lösningen. Enligt Sjödin (1991) är det konjuktiva vanligare i pedagogiska samanhang där 

möjligheten att förstå för de svagare i klassen ökar. Sjödin (1991) presenterar en forskning 

av Laughlin (1975) som genomförde ett expriment på hög/lågpresterande i grupper med 

två till åtta elever. Resultatet på Sjödins (1991) avhandling visar att gruppindelning på 

låg respektive högpresterande elever inte ska göras. De ska blandas för bättre resultat. 

Den bästa eleven kan lösa uppgiften, men hjälpa de sämre på vägen. Till skillnad från 

Sjödin (1991) genomförde Slavin (1995) en jämförelsestudie på högpresterade elever 

med normalpresterande elever. De högpresterande fick arbeta ensam med uppgiften 

medan de normalpresterande fick arbeta i grupper om två eller fler. Studien visade att 

eleverna som arbetar i grupp fick bättre resultat kunskapsmässigt. Även Gilles och Boyle 

(2011) förklarar att elever som arbetar i grupper med två eller fler tenderar att lösa 

problem bättre än elever som är ensam. Även de lågpresterande eleverna tjänar mest på 

att byta undervisningsform från förmedlingspedagogik till grupparbete.   

 

2.2.2 Grupparbetets effekter 

Enligt Sjödin (1991) anses ofta grupparbetet mindre lämplig som en arbetsform i skolan 

för den individuella inlärningen och kunskapsbehållningen. Sjödin (1991) förklarar i sin 

avhandling att det blir viktigare i skolorna att arbeta med grupper. Bieling, McCabe och 

Antony (2008) förklarar hur grupper erbjuder stöd, empati och förståelse. Ett exempel 

som de lyfter fram är en kvinna som enbart fokuserar på det kvinnan inte vågade göra 

medan resterande av gruppen lyfter fram vad hon faktiskt vågade göra. Det går direkt 

koppla mot verksamheten i skolan och till alla ämnen. Sjödin (1991) förklarar att detta 

kan vara betydelsefullt för socialfostran och för fostran till demokratiska medborgare trots 

att grupparbeten kan anses mindre lämpliga. Samtidigt förklarar Forslund Frykedal 

(2008) att en väl utvecklad grupparbetesmetod kan ge elever möjlighet att utveckla 

viktiga sociala förmågor, reflekterande tankesätt samt ämneskunskap. Enligt Hammar 

Chiriac (2013) kan grupparbete vara ett redskap för att individuellt reflektera över 

kunskap. Genom diskussionerna i grupperna får eleverna återkoppling på sina egna tankar 
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och funderingar, vilket kan leda till att deltagarna inspireras att överge gamla felaktiga 

föreställningar och skapa nya. En annan positiv effekt som Hammar Chiriac (2013) lyfter 

fram är ökad organisationsförmåga där eleverna delar med sig av sina idéer och tankar 

med varandra. En ökad organisationsförmåga är bättre för arbetslivet (Nordqvist, 2002). 

Nordqvist fortsätter förklara att skolan är en av de få verksamheter som inte arbetar med 

grupparbeten. Johnson och Johnson (2007) anser att ett modernt samhälle kräver för att 

utvecklas att individerna klarar av att samarbeta och ta hänsyn till varandra. För att detta 

ska fungera anser Watson och Battitish (2006) att man måste skapa miljöer som stödjer 

utvecklingen i sociala förmågor samt ämneskunskap. Jonsson (2001) förklarar hur 

arbetsgrupper har fått en central plats i arbetslivet. Arbetsplatserna är i högre grad 

beroende av varandras kunskaper och erfarenheter för att arbetesuppgifterna ska lösas på 

bästa sätt. Ett skäl till ökningen av arbetsgrupper menar Jonsson (2001) beror på den 

ökade kunskapen om människans sociala och psykologiska behov.  

 

Enligt Nilsson (2005) hävdas det att grupper ofta kan anses inaktiva och sämre än 

individen och att vissa individer löser uppgiften bättre ensamma. Ibland hävdas det att 

grupper presterar bättre. Frågan som Nilsson (2005) ställer sig är under vilka 

förutsättningar en grupp bär sig åt för att prestera bra eller dåligt. Nilsson förklarar att det 

inte är helt lätt att beskriva grupper som fungerar bra men att gruppsykologin har länge 

fört argument om gruppens förtjänster ur både sociala, pedagogiska och psykologiska 

aspekter. Forksningsresultatet till sådana frågor om grupper presterar bättre eller sämre 

verkar enligt Nilsson (2005) skifta enormt. Dock visar resultatet att en viktig 

utgångspunkt är hur gruppens resurser utnyttjas och hur deras insatser och motivation 

kombineras. Forslund Frykedal (2008) förklarar vikten av att alla medlemar i gruppen 

drar sitt strå till stacken och att det handlar om att ta eget ansvar sedan andras. Desto 

längre tid tillsammans desto större chans är att man skapar tillit. Du kan inte själv ha tillit 

utan de personer man möter måste ge tillbaka tillit. Hammar Chiriac (2003) förklarar 

vidare att grupper inte bara lägger tid på arbetet utan även på procedurfrågor, 

socioemotionella frågor och att grupper inte alltid uppträder rationellt utan gruppen har 

irrationella beteenden. Därför påverkas arbetet av gruppen, men uppnår fler aspekter. 

 

Johnson, Johnson, Stanne och Garibaldis (1990) genomförde en studie på 48 

gymnasieelever där några av eleverna skulle arbeta enskilt och några i grupp för att se 

vilket arbetssätt som var mest effektivt. Resultatet visade att grupperna nådde ett högre 
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resultat och var mer effektiva. Hensvold (2006) har sammanställt studier från olika länder 

om kooperativt lärande och Hensvold (2006) menar på att arbetsmetoden gynnar elever 

både socialt och kunskapsmässigt. Eleverna utbytte kunskap, hjälpte och stöttade 

varandra. En annan studie av Stevens och Slavins (1995) visade att även de elever med 

inlärningssvårigheter utvecklades av kooperativt lärande. Forskarna jämförde skolor som 

använde sig av ett kooperativ lärande med skolor som hade ett mer traditionellt arbetssätt där 

resultatet visade att de skolor som använde sig av ett kooperativt lärande förbättrade elevers 

läsförståelse, ordförråd samt matematikkunskaper. Eleverna med inlärningssvårigheter 

uppvisade bättre resultat på de kooperativa skolorna i jämförelse med de elever med 

inlärningssvårigheter i de traditionella skolorna.  

 

2.2.3 Kritik 

Det har trots många uppmanande fall i läroplaner varit kritik gentemot grupparbeten i 

skolan. Olsson (1958) diskuterar att lärarna inte lyckades skapa arbetsro i klassrummen 

samt inte hade vetskapen om barn kunde få tillräckliga kunskaper vid friare arbetssätt. 

Boalt Boëthius och Ögren (2003) lyfter fram svårigheter som kan bli möjligheter i 

grupparbeten. De diskuterar hur personer påverkas av tidigare erfarenheter och tidigare 

rollertaganden som lyfts in i den nya gruppen. Det kan leda till att det skapas flera ledare 

som väljer att dra gruppen åt olika håll vilket skulle vara svårigheten. Medan möjligheten 

skulle vara om gruppen gick ihop och drog åt samma håll.  

 

2.2.4 Gruppdeltagarnas roller 

Svedberg och Zaar (1988) förklarar att individerna vill bli uppmärksammade och 

accepterade av de andra medlemarna i gruppen. Samtidigt riskerar individen att bli utsatt 

för kränkning. Dock anser Svedberg och Zaar (1988) att individen har mest ångest över 

att förbli osedd och då gå miste om sin identitet och grupptillhörighet. I likhet med 

Svedberg och Zaar förklarar Gislason och Löwenborg (1995) hur viktigt det är för 

gruppens deltagare att uppleva sig sedd och vara ”någon” i gruppen. I 

klassrumssituationerna krävs stor anpassningsförmåga av eleverna, då en del av gruppen 

inte känner sig motiverade inför uppgiften. Elever som inte har den förmågan får då svårt 

att anpassa sig till skolan enligt Svedberg och Zaar (1988). Det finns också de elever som 

försöker leva upp till förväntningarna som ställs i klassrummet och överanpassa sig till 

gruppen och uppgifterna.  
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Petersson och Sjödin (2001) beskriver att individen inte alltid behöver anta samma roll i 

alla grupper, utan anpassar sig efter gruppens sammansättning. Om en grupp enbart 

innehåller analytiker skulle gruppen inte slutföra sin uppgift. Om gruppen enbart 

innehåller genomförare presterar gruppen snabba resultat, men kvalitén kan vara av sämre 

grad. Petersson och Sjödin (2001) diskuterar några vanliga roller som oftast uppkommer 

i grupper. Klassens clown uppfattar gruppen som rolig och får sina vänner att skratta, 

dock är det vanligt att inte tas på allvar. Klassens tuffing uppfattar gruppen som 

provocerande och testar gränser hos alla individerna. Klassens överambitiösa är personen 

som gärna tar kontroll över klassen och vill bestämma, det vill säga en ledare. Medan de 

ambitiösa personerna ser till att finna lösningar för att driva gruppen, det vill säga en 

följare. Klassens lagspelare finns där för alla och ställer alltid upp för gruppen. Klassens 

stickare är en person som låter andra göra jobbet för det anser att det då blir bättre resultat, 

detta kan även kallas flyktare. Klassens tystaste tar ingen plats i gruppen och svarar 

egentligen bara på tilltal eller måsten. Foschi och Lawler (1994) förklarar att individer 

med hög status har mer inflytande på gruppen. Vilket man som ledare kan organisera upp 

att grupperna innehåller varsin individ med högre status för att grupparbetet ska få bättre 

resultat.   

 

2.2.5 Ledarens roll 

Lipschütz (2006) diskuterar ledarens roll och hur ledaren kan bidra till utveckling av 

gruppen i sociala miljöer. Som ledare bör man undvika att ge beröm och kritik för att 

hindra att skapa statushierarki. Däremot att ge uppmuntran både verbalt eller icke-verbalt 

av uppgiften eller övningen viktig. Att skapa tillit i början anser Lipschütz (2006) är 

viktigast för att få en fungerande grupp. Framförallt i den inledande fasen. Därför bör 

ledaren ägna mycket tid åt att stödja framväxten av ett gott tillitsklimat. För att skapa ett 

tillitsklimat menar Lipschütz (2006) att ledaren måste sätta deltagarnas intressen före sina 

egna och vara medveten om vem som är ledaren. Ett exempel som lyfts fram i texten är 

hur ledaren kan utforma en övning som sedan ledaren förklarar hur deltagarna ska gå 

tillväga istället för att låta deltagarna prova och hitta på lösningen själva. Hammar Chiriac 

(2003) diskuterar vikten av gruppledaren och vilken högre påverkaneffekt en gruppledare 

har än själva gruppmedlemmarna. 
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2.3 Forskning om grupper i idrott och hälsa 

Forskningen om grupper i ämnet idrott och hälsa är begränsad. Däremot finns det ett fåtal 

studier om kooperativt lärarande i idrott och hälsa.  

 

2.3.1 Kooperativt lärande idrott och hälsa 

Dysons (2002) genomförde studier inom detta ämne i USA och Kanada och sedan finns 

det forskning av André, Deneuve och Louvets (2011) från Frankrike. Resultatet från 

studierna indikerade i utveckling av elevermas sociala färdigheter, kommunikation, tillit 

samt ansvar. Även Bayraktar (2011) genomförde en undersökning om 

universitetsstudenter med idrottsinriktning. Bayraktar (2011) följde två klasser under ett 

år där ena klassen genomförde utbildningen på ett traditionellt arbetssätt medan den andra 

klassens undervisning utgick från ett kooperativt lärande. Liknande resultat som Dysons 

(2002) och André, Deneuve och Louvets (2011) framkom. Skillnaden var att studenterna 

som fick ha ett kooperativt lärande ansåg arbetsmetoden som väldigt positiv.  

 

Casey och Goodyear (2015) genomförde en studie med 27 elever om kooperativt lärande 

i ämnet idrott och hälsa. Uppstarten med kooperativa lärandet var främst inom ämnena 

engelska, naturvetenskap och matematiken innan lärare börjande använda den i sin 

undervisning inom idrott och hälsa också. Enligt Casey och Goodyear (2015) har 

kombinationen mellan social kunskap och ämneskunskapen lyft eleverna, men frågan 

som forskarna ställer sig är om idrott och hälsa kan ge följande fyra lärande perspektiv; 

fysisk lärande, kognitiv lärande, social lärande samt känslor (affective) lärande. 

Resultatet i studien visade att ämneskunskap och social förmåga utvecklades med hjälp 

av modellen, men även gruppsammanhållning och känslor (affective). De lärande som 

däremot inte funderades på i samma utsträckning var fysisk och kognitiv lärande. Dock 

kunde forskarna se att ämneskunskapen berörde rörelseförmåga och den kognitiva i form 

av taktiskt förståelse. Den kooperativa lärande modellen visade på att aktivitetens 

intensitet, elevernas passningsspel och användning av komplexa taktiker ökade och att 

aktivitetens innehåll spelade mindre roll. Vilket i sin tur ledde till ökad förmåga för 

problemlösning, bättre diskussioner och tänkanden inom elevgrupperna. Resultatet 

visade på att alla fyra lärande utvecklades, men att det inte finns tillräcklig forskning inom 

området under en längre period för att se effekten på sikt. 
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Barker, Quennerstedt och Annerstedt (2015) förklarar att det inte idag finns så bra 

teoretisk förståelse kring lärande i grupp i ämnet idrott och hälsa. Studien som Barker et 

al (2015) genomförde bygger på tre av Vygotskys tankar kring grupparbeten, 1) att 

gruppmedlemmarna deltar gemensamt, 2) att relationen utvecklas i gruppaktiviteter, 3) 

att konstruera kunskap. Bakgrunden till studien var att läraren gärna hjälpte eleverna med 

gruppuppgifterna istället för att låta eleverna genomföra dessa. Eleverna som var ”bäst” 

i idrott och hälsa kan lära de andra och det är enligt Barker et al (2015) något som stöds i 

idrottens värld i samhället. Resultatet av studien visar på att läraren vill hjälpa till i 

grupparbetena, men att risken att ta över är stor. Som lärare behövdes det inte alltid 

hjälpas till för att ett lärande ska äga rum. Det är då viktigt som lärare att inse detta 

samtidigt som Barker et al (2015) förklarar att detta anses svårt. De förklarar att det som 

kan behövas är att eleverna ställer frågor för kunskapsskapande ska ske.  

 

I en annan studie av Goudas och Magotsiou (2009) genomfördes en jämförelse mellan 

två grupper. En av grupperna arbetade med kooperativt lärande medan den andra var en 

kontrollgrupp som arbetade som de brukade. Gruppen som arbetade på ett kooperativt 

lärande utvecklade som i likhet med Casey och Goodyear (2015) sociala förmågor. 

Skillnaden mellan dessa studier som tidigare presenteras (Barker et al, 2015; Bayraktar, 

2011; Casey och Goodyear, 2015; Deneuve och Louvets, 2011; Dysons, 2002) är att 

Goudas och Magotsiou (2009) också förklarar att eleverna uppfattade grupparbeten som 

en bra arbetsform. Attityden förändrades alltså gentemot grupparbeten. För att jämföra 

om det verkligen blir någon utveckling i elevernas sociala förmåga användes det av både 

individuella- och gruppbetyg. Renk och Phares (2004) förklarar att det krävs flera olika 

former av tester för att kunna dra slutsatser kring social förmåga. Fortsättningsvis 

förklarar Renk och Phares (2004) att andra faktorer också kan påverka så som föräldrar, 

vänner och lärare. Goudas och Magotsiou (2009) hade som grundtanke att jämföra två 

klasser med liknande förhållanden, men författarna förstår att det ändå kan vara 

problematiskt. Trots detta ansåg de att utvecklingen var stor i social förmåga och att 

attityden ökade positivt med grupparbete som arbetsform.  
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3 Teori 
Som teoretisk utgångspunkt för denna studie används Bions gruppteori samt Firo- 

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. För att beskriva och analysera 

grupper och gruppklimatet i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet utifrån studiens 

frågeställningar kommer Bions gruppteori samt Firo modellen att användas som teoretisk 

utgångspunkt.   

 

3.1 Bions gruppteori 

Enligt Eklund och Fältsjö (2013) var Wilfred Bion, som levde under mitten av 1900-talet, 

en av vår tids mest framstående psykoanalytiker, främst för hans arbete med grupper och 

grupprocesser. Bion förklarar att grupper kan ses utifrån två olika perspektiv. Antingen 

som arbetsgrupp eller som grundantagandegrupp. I arbetsgrupper finns uppgifter som står 

i fokus och gruppen samarbetar för att lösa och driva uppgiften framåt. 

Grundantagandegruppen saknar den viljan och arbetar istället med fokus för gruppen och 

sammanhållningen. Dessa två perspektiv växlas inom grupperna och är alltid närvarande. 

Då arbetsgruppen ändras och utvecklas mot grundantagandegruppen beter sig gruppen i 

enlighet med fyra olika steg (Eklund & Fältsjö, 2013; Hammar Chiriac & Hempel, 2013). 

 

 Beroendeantagande - vilket innebär att gruppen förlitar sig på att ledaren löser 

uppgifterna och att resterande av gruppen inte tar något eget ansvar. 

 Kampantagande - det som kännetecknar kampgruppen är att gruppen har en 

fiende, antingen någon utomstående men vanligast någon som tillhör gruppen. 

Antingen tar man kampen eller så flyr man. Och då kallas det flyktantagande.  

 Flyktantagande - Se kampantagande. 

 Parbildningsantagande - innebär att gruppen inte innehåller någon ledare. 

Gruppmedlemmarna väntar på att någon ska ta ledarrollen och ett par av gruppen 

löser uppgifterna tillsammans medan resterande är oengagerade. Det är en positiv 

stämning, men det gömmer sig konflikter i gruppen.  

 

Bions gruppteori kommer i studien användas för att hjälpa till att tolka resultatet. Bions 

gruppteori beskriver hur grupparbeten kan fungera och kommer därför användas för att 

förstå elevernas svar inom grupparbeten. 

 



  
 

18 

3.2 FIRO - Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. 

Fundamentaal Interpersonal Relationship Orientation, är en väletablerad teori 

konstruerad av William Schutz på 50-talet främst för att beskriva hur grupper bildas och 

utvecklas. FIRO modellen består av tre huvudfaser samt två mindre faser. De tre 

huvudfaserna tillhörafasen, rollsökningsfasen samt samhörighetsfasen beskriver 

gruppens utveckling. De två mindre faserna är steg emellan huvudfaserna och de kallas 

gemytlighetsfasen samt idyllfasen (Eklund & Fältsjö, 2013). 

 

Tillhörafasen  

I denna fas startar alla grupper, om det så är två eller fler. Här ställs frågan får jag vara 

med och vill jag tillhöra gruppen? Kan jag acceptera de andra i gruppen? Gruppens 

beteende är ytligt och besvarar frågor som får jag, vill jag, tillhöra gruppen? Gruppen kan 

arbeta med uppgifter om läraren har en tydlig struktur och fördelar arbetet i gruppen. På 

så sätt kommer gruppen agera som individualister mer än ett lag. Här bör läraren arbeta 

med tillit i gruppen och inte bara fokusera på tillitet i relationerna mellan gruppens 

medlemmar utan arbeta med tydlig målbeskrivning och struktur i uppgifterna så minskas 

gruppens osäkerhet och därmed ökar tilliten till situationen (Eklund & Fältsjö, 2013). 

 

Rollsökningsfasen 

Inom denna fas är nu gruppens medlemskap klart och det handlar istället om vilken roll 

individerna får i gruppen. Frågorna handlar främst om medlemmarnas inflytande, 

kompetens och ansvar samt hur de ser de andra medlemmarnas inflytande, kompetens 

och ansvar. Enligt Schutz är rollsökningsfasen den svåraste fasen att ta sig ur och många 

grupper klarar inte det. I fasen läggs mycket energi på att utmana, ifrågasätta och angripa 

varandra i gruppen. Färdigheter av läraren att hantera fasen är till exempel stress, 

feedback, behov, tillit och konflikthantering som kommer göra att fasen blir betydligt 

kortare. (Eklund & Fältsjö, 2013). 

 

Samhörighetsfasen 

Sista fasen har de flesta konflikterna löst och gruppen präglar med känslan av 

tillfredsställelse. De nya konflikterna löses smidigare och snabbare så gruppen kan lägga 

energi på effektivt arbete. Gruppen har nu fokus på gruppens relationer och ett bra 

samarbete och att visa känslor blir viktigare (Eklund & Fältsjö, 2013). 
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Gemytlighetsfasen och idyllfasen 

De två kortare faserna innehåller konflikter som uppehåller gruppen för att ta nya steg. 

Faserna blir då korta pauser för konflikthantering, kraftsamling samt lugn. Som sedan 

myntas ut i framgångar (Eklund & Fältsjö, 2013). 

 

Trots att FIRO-modellen är framtagen av Schutz efter andra världskriget för att förklara 

hur grupper fungerar tillsammans och då inom militära sammanhang kan teorin appliceras 

i andra gruppmiljöer. Därför har teorin valts ut för att analysera resultatet. Modellen 

kommer i studien hjälpa till att förstå vilken fas elevernas klasser befinner sig i samt 

förklara varför de just befinner sig i dessa. Detta för att kunna analysera studiens 

frågeställningar: Hur kan en idrott och hälsa-klass på gymnasiet förstås utifrån ett 

grupperspektiv? Samt: Vilken betydelse har gruppklimatet för elevers upplevelser av 

ämnet? Beroende på vilken fas eleverna förklarar sig tillhöra kan det vara betydelsefullt 

för vilket resultat som framkommer i frågeställningarna. Då det kan ha betydelse för hur 

eleverna upplever ämnet.  
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs vilka metoder som använts för att genomföra studien. Kapitlet 

kommer även att diskutera studiens etiska aspekter och tillförlitlighet. 

 

4.1 Urval 

Ur ett bekvämlighetsurval valdes två klasser på en gymnasieskola i en medelstor stad som 

studerar ämnet idrott och hälsa. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval att 

forskaren väljer en, i detta fall skola och elever som är nära och lättillgängliga. Skolan är 

en relativt liten skola med lite över 300 elever. Klasserna studerar andra året på gymnasiet 

och kommer efter terminen ha avslutat kursen idrott och hälsa 1. Det finns en möjlighet 

att kritisera urvalet eftersom det kan anses som ett stickprov (Bryman, 2011). Med ett 

stickprov menar Bryman (2011) att urvalet begränsas och reliabilitet blir svagare. Skolan 

valdes ur ett bekvämlighetsurval. På så sätt var det lättare att få klasser att utföra 

undersökningen på. Som en del av urvalet valdes det att observera eleverna i 

undervisningssituationer för att välja ut de elever som senare intervjuades.  

 

4.2 Observation 

Observationerna genomfördes för att studera eleverna i undervisningssituation. Två 

observationer genomfördes i vardera klass. Patel och Davidsson (2002) förklarar att 

observationer framförallt är användbara när forskare ska insamla information inom 

områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Den 

observationsmetod som genomfördes i denna studie kallas ostrukturerad observation. 

Patel och Davidsson (2002) beskriver att ostrukturerade observationer oftast används för 

att inhämta så mycket information som möjligt kring problemområdet. Därför används 

inget utprovat observationsschema under observationerna utan istället ska ”allting” 

registreras, vilket dock enligt Patel och Davidsson (2002) är omöjligt även för den 

skickligaste observatören. Under observationerna antecknades det och utifrån 

observationerna valdes fyra elever i varje klass ut för att intervjuas, totalt åtta elever. 

Anteckningarna bestod av kommentararer kring hur eleverna deltog och diskuterade 

under lektionens gång. Under alla lektionstillfällen tilläts klasserna diskutera olika 

taktiker för olika lekar och spel. Observationerna användes för att identifiera eleverna 

som ansågs ha de olika rollerna som Petetersson och Sjödin (2001) beskrivit i tidigare 

forskning. En elev i vardera klasser var ledare, följare, flyktare samt en som satt vid sidan 



  
 

21 

av under alla observationerna. De informerades inte om att de uppfattades ha särskilda 

roller i de grupper som de deltig i. Eleverna tillfrågades och informerades om de etiska 

samhällsvetenskapliga kraven (Vetenskapsrådet, 2002) och valde då att frivilligt delta i 

min studie. Eftersom alla tillfrågade elever valde att delta behövdes det därför inte 

kompletteras med någon annan elev eller fler observationer. 

 

4.3 Intervju  

Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor (se bilaga I för intervjuguide) vilket 

innebär att intervjufrågornas ordningsföljd varierade. Enligt Bryman (2011) får 

intervjuaren större möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett tydligare och bättre svar av 

respondenterna. Respondenterna får möjlighet att svara relativt fritt trots att ordningen på 

intervjufrågorna varierar (Kvale 2009; Bryman 2011). Det var ett medvetet val att inte 

ställa ledande frågor och referera till kursplanen. Intervjufrågornas följdfrågor valdes att 

inte vara ”varför” och istället vara ”hur kommer det sig att du tänker så” eller ”berätta 

mer hur du tycker” för att det kan anses negativt laddat och svårt att få svar med varför 

frågan (Chamber, 1996). De åtta intervjuerna spelades in och tog mellan 15-20 minuter. 

Det inspelade materialet transkriberades sedan i sin helhet. 

 

En pilotintervju genomfördes med en utomstående elev för att undersöka om frågorna 

besvarade studiens syfte. Trost (2010) anser att en pilotintervju kan försäkra en hög 

kvalitet på studien genom att testa om frågorna besvarar studiens syfte. Resultatet av 

pilotintervjun påvisade förståliga frågor och behövdes bara kompletteras något och 

förändra ett fåtal frågor.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) förklarar att validitet och reliabilitet är två begrepp som kan användas vid 

kvalitativa studier så att intervjuerna besvarar de frågeställningar som studien avser 

(validitet) samt om studien är överförbar och studien går att upprepa sig och ge liknande 

resultat (reliabilitet).  

 

Validiteten i uppsatsen kan granskas genom att jämföra syftet och frågeställningarna 

gentemot intervjuguiden samt huvudfrågorna med intervjuresultatet. Denscombe (2016) 

förklarar att personliga intervjuer har en positiv inverkan på resultatets validitet eftersom 

informationen som insamlas kan kontrolleras angående intervjuarens tolkning av vad som 
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sägs och på vilket sätt. Detta kan dock få en negativ inverkan också vid intervjuer som 

metod eftersom intervjuarens svar inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Därigenom blir det viktigt att beakta intervjuareffekten då eleverna kan påverkas av olika 

faktorer som intervjuarens roll, bedömning från undervisande lärare m.m. Intervjuns 

validitet är begränsad eftersom så få elever intervjuades i studien. Dock kontrollerades 

elevernas svar för att se om deras uppfattningar var representativa. 

 

Enligt Bryman (2011) bedöms reliabilitet eller tillförlitlighet utefter studiens 

överförbarhet i kvalitativa studier. Denscombe (2016) beskriver att tillförlitligheten i 

semistrukturerade intervjuer kan skapa svårigheter att uppnå konsistens mellan 

respondenten och intervjuaren, medan Bryman (2011) menar på att det kan ge 

intervjuaren större möjlighet att få förtydliganden under intervjuerna. Reliabiliteten i 

uppsatsen anses vara både god och mindre god dels för att intervjufrågorna är väl 

anpassade till syftet och frågeställningarna (god) och dels för att sannolikheten för 

liknande svar om studien gjorts om är osäkert (mindre god). Varför det kan anses som 

mindre bra är att klassernas grupper innehåller olika individer som gör att en grupp inte 

är den andre lik. Resultatet från intervjuarna är trovärdiga och överförbara, dock strävar 

inte studien att kunna generalisera resultatet från intervjuarna då det skulle krävas en 

större forskningsgrupp och experthjälp. Däremot genomfördes ett försök för att 

generalisera intervjudeltagarnas svar med olika rollbeskrivningar dock utan resultat.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Under intervjuerna och observationerna har det tagits hänsyn till de etiska reglerna för 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002) förklarar att 

individskyddskravet är uppdelat i fyra etiska huvudkrav. Alla eleverna som deltagit i 

undersökningen har gjort detta frivilligt (samtyckeskravet). Eleverna fick också 

informationen att syftet var att undersöka gruppklimatet och grupparbeten i klasserna 

(informationskravet). Inga namn kommer att lämnas ut i reslutatpresentationen 

(konfidentialitetskravet). Intervjuerna kommer enbart att användas till uppsatsen, vilket 

eleverna blev informerade om (nyttjandekravet). 

 

I resultatet kommer citaten markeras med fiktiva namn för att det inte ska vara möjligt att 

kunna spåra dessa. Namnen Martin och Sara har under observationerna ansetts som 

ledare, Lisa och Peter som följare, Maria och Anna som flyktare samt Stefan och 
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Kristoffer som icke deltagande. De fiktiva namnen valdes att vara med på grund av att 

det ska kunna hjälpa till att analysera resultatet utifrån de olika rollerna och kunna göra 

en jämförelse mellan rollernas syner.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat under ett antal olika teman som framkommit i 

bearbetningen av det empiriska materialet och under varje tema följs 

resultatredovisningen av en analys utifrån tidigare forskning och teorier.  

 

5.1 Grupperna i stort 

De intervjuade eleverna diskuterade sina klasser och ansåg att deras klasser inte kunde 

ses som en stor/enhetlig grupp. Eleverna menade att de visste vilka de andra eleverna i 

klassen var men att man tillhörde olika grupperingar. Många av eleverna förklarade att 

de tyckte att hela gruppen inte fungerade och att de inte heller känner varandra så väl. 

Detta är intressant då eleverna läst tillsammans i nästan tre terminer. Varför många ansåg 

detta förklarades till exempel på följande vis: 

 

I min förra klass var det mera så att alla var med alla men nu är det mer små grupper runt 

om i klassen så man pratar knappt med dem andra. (Peter) 

 

Det var även de elever som påpekade att de skulle vilja lära känna sina klasskompisar 

bättre och på så sätt skapa en hel grupp. Några elever förklarade detta på följande sätt: 

 

Jag skulle vilja att alla i klassen var mer tillsammans.  (Sara) 

 

Ja självklart asså, det är ju det som spelar roll hur väl man känner och om man tycker om 

dem och så. Lär man känna dem så får man reda på vad det är för person så kan man välja.  

(Martin) 

 

Asså det hade ändå varit kul att ha en klass man kan vara tillsammans istället för massa 

grupperingar så man kan prata med varandra också.  (Maria) 

 

5.1.1 Närvarande 

Ett fåtal elever angav att grupperingarna i klassen kunde göra att en del elever inte 

kommer på lektionerna. Om de andra i den egna gruppen var sjuka eller borta var det 

också lättare att känna efter själv och därmed strunta i lektionen. Två av eleverna 

förklarade detta på följande sätt: 

 

Asså om två av mina vänner är sjuka så kanske jag också liksom inte vill komma. (Anna) 
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Ibland kan det vara jobbigt att delta om inte min kompis är där, då sätter jag mig vid sidan 

typ och så. (Maria) 

 

5.1.2 Tillit i klassen 

Tilliten i klassen var låg. Många elever ansåg att de inte kände någon tillit till de andra 

klasskompisarna. Däremot kände eleverna tillit till ett par av vännerna som tillhörde 

samma gruppering som eleven själv. De flesta påpekade att det handlade om att de inte 

lärt känna de andra eleverna tillräckligt för att skapa tillit och att det inte heller hade 

arbetat med tilliten i klassen. Några elever förklarade detta: 

 

Nja det är väl mest dom som man är med. jag går ju inte till någon annan gäng och berättar 

saker om det är så. (Kristoffer) 

 

Det är ju för man liksom snackar ju mer med andra än vissa åh man vinner ju tillit genom 

att lära känna människan eller så. (Stefan) 

 

Analys 

Utefter resultatet kan det tolkas att hela klasserna inte uppnår högre än första fasen, 

tillhörafasen, som enligt Eklund och Fältsjö (2013) innebär att eleverna skapar tillit till 

varandra och frågar klassens medlemmar om de vill vara med i klassen. Samtliga elever 

var överens om att de inte kände sig som en klass och umgicks eller pratade inte med 

varandra. Enligt Sjödin (1991) är det svårt att alla elever kommer att vilja tillhöra klassen 

på grund av att det blir många kommunikationsvägar mellan eleverna. Precis som några 

elever poängterade är det upp till läraren att försöka skapa möjligheter för eleverna att 

utvecklas och ta sig förbi den första fasen i firo-modellen. Enligt Eklund och Fältsjö 

(2013) behöver läraren då arbeta mer med stress, feedback, behov, tillit och 

konflikthantering för att försöka göra fasen betydligt kortare. Svedberg och Zaar (1988) 

förklarar att individerna vill bli accepterade av de andra medlemmarna i gruppen, men 

utifrån elevernas svar så upplever eleverna sig inte accepterade av varandra. 

Gruppmedlemmarna har istället valt att ingå i en gruppering och acceptera varandra i de 

smågrupperna istället. Enligt Sjödin (1991) är detta betydligt enklare för eleverna att 

acceptera varandra i mindre grupper.  

 

Det finns studier som visar att omklädningsrum, idrottskläder, aktiviteter och funderingar 

kring kroppar påverkar elevernas närvaro (Backman, Larsson & Redelius 2004). Alla 

dessa faktorer kan förhindras om det positiva gruppklimatet i klassen ökar. Det var de 
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elever i resultatet som diskuterade att de inte ville delta i undervisningen om inte dennes 

vänner deltog. Hade gruppklimatet i klassen varit bättre hade förmodligen eleven valt att 

delta. Därför blir ämnet idrott och hälsa ett väldigt uttittande ämne där eleverna kan känna 

skam över sin kropp och vara rädd att inte klara av aktiviteterna (Backman, Larsson & 

Redelius 2004). Problemet blir att eleverna inte deltar och får därför inte ett rättvist betyg. 

Om eleverna istället kan arbeta med att förstå varandra kan det också gynna de elever 

som anser ämnet som jobbigt. Det vill säga skapa ett godare tillitsklimat (Hammar 

Chiriac, 2003; Lipschütz, 2006). Enligt Lipschütz (2006) är det viktigaste arbetet för en 

fungerande grupp att skapa tillit. Detta är framförallt i den inledande fasen och ledaren 

(läraren) bör ägna mycket tid åt att stödja framväxten av ett gott tillitsklimat. I likhet med 

Lipschütz (2006) förklarar Hammar Chiriac (2003) att ledaren (läraren) har en högre 

påverkaneffekt än gruppmedlemmarna själva. Resultatet av analysen påvisar att det 

saknat tillitsskapande i klassen och på så sätt inte skapat ett tillräckligt tillitsklimat för 

eleverna.  

 

5.2 Grupperingar inom grupper 

Eleverna som intervjuades ansåg att alla ingick i någon form av grupp i klasserna. 

Storleken på grupperna varierade men bestod av ungefär 56 grupper per klass enligt 

eleverna. Detta var något som vissa elever ansåg negativ. En av eleverna förklarade detta 

på följande vis: 

 

Grupperingar, tyvärr så är vi det, alla har sina vänner, så vi är väl en 56 gäng i vår klass 

tror jag. (Sara)  

 

Många elever ansåg att det blev en begräsning med grupperingarna som gjorde att man 

inte umgicks med de andra i klasserna. En elev förklarade det på följande vis: 

 

Med dem de man kanske inte umgås så mycket med. För jag tycker ju att alla är jättetrevliga 

i klassen liksom. Det är ju att man inte är med dem liksom för vi har dom här 

grupperingarna, det är ju synd så klart. (Martin) 

 

5.2.1 Roller i grupperna  

De intervjuade eleverna diskuterade olika roller personer i klassen hade intagit och 

förklarade att det också kunde ändras beroende på vilka eller vilken person man pratade 

med. Eleverna ansåg också att den hela gruppen (klassen) inte utsett någon ledare. Dock 
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ansåg eleverna att inom de olika grupperingarna fanns det någon slags ledare. På följande 

vis förklarade några elever rollerna: 

 

Det är en person som är väldigt högljudd och pratar hela tiden och då hänger fler på och då 

är det jobbigt att koncentrera sig liksom och en person som överdriver och skrattar åt 

allting. (Lisa) 

 

Ja men det finns ju dem där lite coolare tjejerna och så dem som pluggar mycket och så är 

det liksom som precis som i all grupperna så har alla grupper varsin roll typ. Jag tycker inte 

det finns någon ledare så, så kanske gruppen får en ledare men inte klassen tycker jag har 

en ledare. (Anna) 

 

Ja det finns ju liksom klassens roliga och klassens tjabber som alltid tjabbar med alla och 

den som alltid kommer sent och den som aldrig är förberedd på prov och så där. (Sara) 

 

Det var även de elever som förklarade att vissa försökte anta en roll som de inte riktigt 

lyckats med. Följande elev angav detta: 

 

Jag tror att det är folk som försöker vara ledare men inte får makt. Känns som att 

grupperingen gör att det blir svårt att kontrollera och då vill man mest ha demokratiskt i 

gruppen. (Peter) 

 

En annan elev påpekade att eleven anpassade sig och bytte roll beroende på vilken 

situation den befinner sig i. Eleven förklarade på följande vis: 

 

Det beror på känner jag folk mycket tar jag rollen som pratare men i klassen kanske jag är 

tystast liksom. (Maria) 

 

En elev angav också att denna trodde alla elever behövde inta en roll för att bli accepterad 

i klassen. Eleven påstod följande: 

 

Jag tror liksom att man måste spela en roll för att liksom bli accepterad men liksom att ja 

ja men typ bli accepterad på nått sätt. (Stefan) 

 

Analys 

På grund av grupperingarna i klassen är det endast grupperna som uppnår den andra fasen, 

rollsökningsfasen, som enligt Eklund och Fältsjö (2013) innebär att eleverna nu har 

bestämt gruppmedlemmarna och vilken roll individen har i gruppen. Detta visar resultatet 

tydligt på att eleverna uppnått med sina grupper. Den sista fasen, samhörighetsfasen, visar 
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resultatet att inga elever i grupperna uppnår. Mycket beror på att grupperna inte har slutat 

ifrågasätta varandra och inte är helt nöjda med uppdelningen av grupparbetena som är en 

del i samhörighetsfasen (Eklund och Fältsjö, 2013). Resultatet visade även att det fanns 

tendenser till att någon grupp låg i en mellanfas. Där några elever förklarade att de ansåg 

att grupparbetena ofta blev enskilda och att det då kunde uppstå konflikter. I dessa 

mellanfaser uppstår ofta en konflikt som sedan myntas ut i framgång och gruppen går 

vidare till nästa fas (Eklund & Fältsjö, 2013). Alla eleverna upplevde att de tillhörde en 

gruppering och enligt Svedberg och Zaar (1988) är det viktigt för individen att ha en 

identitet och grupptillhörighet. Om eleverna inte tillhör någon grupp kan det påverka 

eleverna negativt i form av ångest att inte bli någon. Eleverna diskuterade olika roller 

individerna i klasserna har och enligt Petersson och Sjödin (2001) är det dem vanligaste 

rollerna som eleverna intar. Det som är intressant är hur en av eleverna diskuterar vikten 

av att spela en roll och hur den rollen gör att eleven blir accepterad. Svedberg och Zaar 

(1988) diskuterar i likhet med Gislason och Löwenborg (1995) hur viktigt det är att 

gruppdeltagarna är ”någon” i gruppen. Du behöver alltså inta en roll som du ska vara 

bekväm med men samtidigt anpassa dig till de andra eleverna vilket kan vara svårt enligt 

Gislason och Löwenborg (1995). Det var även en elev som diskuterade att det fanns 

individer som ville anta en roll men som inte lyckades. Resultatet visade även på att det 

var en elev som förklarade att den antog en roll beroende på vart eller vilken situation den 

befinner sig i. Petersson och Sjödin (2001) förklarar att individen inte alltid antar samma 

roll i alla grupper.  

 

5.3 Grupparbeten i idrotten 

Alla eleverna som intervjuades berättade att de någon gång under ämnet idrott och hälsa 

hade genomfört grupparbete. Däremot ansåg många att det hade genomförts alldeles för 

lite och skulle vilja ha fler möjligheter att genomföra grupparbeten. Några elever 

poängterade det på följande vis: 

 

Jag skulle vilja arbeta mer med grupp då kan alla slå ihop sina kunskaper om allting.  

Att sitta ensam är lite tråkigt men i grupp är det lite roligare, det höjer stämningen liksom 

på nått vis. (Peter) 

 

Eleverna diskuterade även andra vinster förutom kunskap i grupparbeten. De flesta 

eleverna diskuterade sociala- och gemenskapshöjande vinster men även möjligheten att 
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förstå andra elevers perspektiv och åsikter samt att kunna hjälpa varandra utöka sin 

kunskap. Eleverna presenterade det så här: 

 

Gemensamhet, man kommer mycket närmre som grupp. (Martin) 

 

Asså typ se andra perspektiv och se andra åsikter och lära känna varandra om man inte 

känner varandra så bra. Man får liksom en speciell förhållande utanför arbetet. (Maria) 

 

Ja man kan ju diskutera mer eller så, tillexempel om jag inte kan så kan man diskutera med 

andra istället för att bara titta och leta i boken men i grupparbete så är det bara att fråga 

någon för det är någon som kan det och förklarar på ett bra sätt.  (Kristoffer) 

 

Men det var även en elev som poängterade att det kunde sluta med ovänskap också om 

inte alla eleverna arbetade lika mycket i grupparbetet. Eleven förklarade detta på följande 

vis: 

Man kanske blir bättre gemenskap med vännerna eller så men om någon inte gör arbetet 

blir det bara sämre. (Lisa) 

 

5.3.1 Val av grupper 

Ett par elever förklarade fördelar och nackdelar med att få välja egna grupper i 

grupparbeten. Många var positiva till det men funderade också på nackdelarna kring det. 

Fördelarna och nackdelarna med att få möjligheten att själva få välja grupper i 

grupparbeten ansåg några elever var följande: 

 

Man fick ju välja grupper själv som både är positivt och negativt tycker jag. Fördelar är ju 

att man får va med sina egna kompisar liksom, nackdelen är ju att man inte lär känna någon 

annan. Eller lär känna någon bättre. (Anna) 

 

När man är med kompisar så kan dom ta för givet att man gör den och vissa är latare än 

andra och när man gör med andra då är alla tvungna att göra lika mycket liksom. (Peter) 

 

Ibland när man väljer grupp själv så blir det att man pratar istället men om läraren parar 

ihop oss liksom så kanske det enda vi snackar om är arbetet liksom så kanske vi tar tag i 

det. (Lisa) 

 

Några elever valde också grupper efter om de arbetade bra tillsammans. Eleverna 

förklarade det på följande vis: 
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Det får man ofta tänka på när man väjer grupper jag brukar ofta va med dom som jobbar, 

men jag vet några andra öhh som inte gör sin uppgift dem brukar ju få skäll av dom andra 

men det brukar ordna sig i slutet. (Stefan) 

 

5.3.2 Dansuppgift 

Alla eleverna hade genomfört ett grupparbete inom området rörelse till musik samt dans. 

Detta var dock den enda gruppuppgiften de hade genomfört på idrott och hälsa 

lektionerna. Uppgiften gick enligt eleverna ut på att skapa rörelser till en låt som 

grupperna själva fick välja. Eleverna fick också välja sina egna grupper och några av 

grupperna blev stora medan andra blev mindre. Så här förklarade några elever uppgiften 

och gruppsammansättningarna:  

 

En enda jag kan komma på är från förra året haha då vi hade dans då va man typ gå ihop 

och så. (Stefan) 

 

Det var ju den här dansen då, och då fick vi gå ihop själva och då va det jag och ”Emil” då 

va det mest de grupperna som va tillsammans då, med sina kompisar för man fick ju välja 

själv liksom då. (Kristoffer) 

 

Men vi va väl typ 8 pers kanske så skulle vi göra koreografi själva och så hade vi en som 

hade hållt på med dans som tog ledarrollen ganska snabbt så ju för hon kunde ganska 

mycket. (Maria) 

 

5.3.3 Enskild träningslära 

Det var även de elever som fick möjlighet att arbeta med en enskild uppgift i träningslära 

tillsammans och detta ansåg eleverna bra på grund av ökad kunskap och att man kunde ta 

hjälp av någon annan om man fastnade. Detta förklarade en elev på följande vis: 

 

Egenträningen så skulle man göra den enskilt men fick göra ihop och då var det mycket  

lättare, kändes som man kunde fråga den andre med om det behövdes. (Kristoffer) 

 

5.3.4 Måluppfyllelse 

Många av eleverna ansåg att det går att genomföra grupparbeten för att nå 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. Däremot var det många som också förstod att 

inte alla kunskapskrav kunde nås genom grupparbete. Några elever förklarade de 

praktiska momenten så här: 
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Några går ju men ganska många kanske är mer enskilda. (Lisa) 

 

Nee vissa är ju individuella tillexempel de fysiska.  (Martin) 

 

Det var dock många elever som var positiva till grupparbeten för bättre måluppfyllelse i 

idrotten om alla i grupparbetet hjälptes åt. Följande elev förklarade det så här: 

 

Om man känner sig pushad liksom och är med så tror jag man kan nå kunskapskraven. 

(Sara) 

 

Problemet som många elever lyfte fram var att betyget i grupparbetena var lägre än vad 

vissa elever ville nå. Några av eleverna ansåg att kunskapskraven var nåbara, men att 

fokus gick ifrån uppgiften till att prata om annat.  

 

Nja asså oftast får man lite lägre betyg eller jag får det i alla fall så jag kanske jag kan nå 

dem men inte så högt jag vill. (Anna) 

 

Det var dock även elever som poängterade att det kunde höja betyget också.  

 

Jag är inte så bra idrottsmänniska så jag vet jag har mycket bättre chans att få bättre betyg 

tillsammans med andra än bara ensam. (Peter) 

 

Vid frågan om eleverna ansåg att gruppbetyg var orättvisa var det delade meningar. Några 

elever förklarade att det var orättvist på grund av att vissa personer arbetade hårdare 

medan andra förklarade att det i slutändan mynnar ut i ett enskilt betyg och att gruppen 

då skulle få ett betyg tillsammans. Sedan var det även de elever som ansåg att det var 

båda två sidorna. Eleverna förklarade detta på följande vis: 

 

Orättvist, jag tänker så här det kan ju va en som jobbar stenhårt och resten bara tittar och 

då liksom jag vet inte. Om man inte är med och får C då förtjänar man ju inte ett C och 

dem som jobbar jättehårt får ett C men förtjänar inte ett C utan A så det är ganska orättvist 

men om alla jobbar lika då är det rättvist. (Kristoffer) 

 

Jag tycker det är rättvist eller ja man får ju till slut ett individuellt betyg i slutet så jag tycker 

det är okej med ett gruppbetyg. (Martin) 

 

Jag tycker att man borde få både ock liksom för ibland kan det vara svårt att se vem som 

har gjort vad i uppgiften liksom. Men jag tycker man borde få både ock för någon annan 
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gång gör man egenarbeten också och då ser man ju hur mycket man gjort på grupparbetet 

så kanske bara ett gruppbetyg. (Stefan) 

 

I dansuppgiften ansåg två elever att det fungerade bra och att alla förtjänade ett 

gruppbetyg. Däremot insåg eleverna att det inte alltid är så. Ena eleven förklarade detta 

så här: 

Det beror lite på hur gruppen var, i dansen så tycker jag det var bra men sen har jag varit i 

en grupp där jag fick göra allting och så har dem andra liksom bara chillat och då fick jag 

liksom inte visa vad jag går för liksom. (Sara) 

 

Några elever poängterade också att det kunde bero på hur många elever som var i 

grupparbetena om det var orättvist eller inte. En av eleverna förklarade det så här: 

 

Ja ibland kan jag tycka det är orättvist asså, är man 2-3 tycker jag  inte det men är man 5 

kan jag verkligen tycka det, för då är det oftast några som gör mer än dem andra.  (Lisa) 

 

De elever som ansåg att det var orättvist ansåg att det berodde på att inte alla eleverna 

gjorde lika mycket i uppgifterna eller att det var många elever som bara pratade. En av 

eleverna förklarade detta på följande vis:  

 

Ja på sätt och vis blir det ju orättvist för det är ju oftast öhh alla gör ju inte exakt lika mycket 

i en uppgift, det blir ju inte så, det blir ju ofta en som tar det lugnt och en som är väldigt 

insatt och några mittemellan, så det är inte helt rättvist är det ju inte. (Peter) 

 

De flesta av eleverna ansåg att grupparbeten också kunde sluta med att en enskild person 

gjorde uppgiften medan resterande gjorde annat. Detta förklarade en elev på följande vis: 

 

Ja det är ju det alltid enstaka, i mitt gäng är det iallafall så i dom andra har jag ingen aning 

om. (Stefan) 

 

5.3.5 Nytta med grupparbeten senare i livet  

Alla eleverna som intervjuades var enade om att grupparbeten kan förbereda eleverna 

inför framtidens yrkesval. Många elever diskuterade att oavsett yrke kommer det uppstå 

grupparbeten och gruppsamtal.  

 

Ja mer bekväm att arbeta med andra, det beror på jobb men jag tror alla arbeten har någon 

form av grupparbeten. (Maria) 
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Som sagt om du jobbar på ett företag så får du perspektiv av alla som jobbar på företaget 

liksom så kan det va ganska viktigt liksom. (Stefan) 

 

Grupparbeten i skolan kunde också göra att eleverna blev mer sociala och på så sätt lättare 

kunde komma in i olika yrken. En elev förklarade följande: 

 

Jag tror man om man är i grupp som man inte känner så bra så lär man sig att vara social 

också och pratar med andra också istället för att bara prata med sina vänner och blir väldigt 

fast i det typ. men om man är med andra så måste man ju liksom ligga i lite. (Anna) 

 

Ja det tror jag, för man ska ju ska ju kunna samarbeta med alla och låta alla prata. (Martin) 

 

Analys 

Eleverna diskuterade att de ofta fick välja grupper själva inför grupparbeten och att de då 

påstod att det ibland var negativt. Därför kan det vara viktigt att som lärare bestämma 

grupper oftare för att skapa en fungerande grupp. Enligt Lipschütz (2006) är det viktigt 

att göra detta just i den inledande fasen. Detta kan också leda till att grupperna innehåller 

en blandning mellan låg- och högpresterande elever vilket Johnson, Johnson, Stanne och 

Garibaldis (1990), Slavin (1995) samt Gilles och Boyle (2011) förklarar ger ett bättre 

resultat kunskapsmässigt. Deras studier visar även att grupper når ett bättre resultat än 

individen. Eleverna som intervjuades var inte negativa till grupparbeten utan ansåg att det 

fanns fler positiva effekter med detta. Hensvold (2006) sammanställning av studier om 

kooperativt lärande visar att arbetsmetoden gynnar elever både socialt och 

kunskapsmässigt. Eleverna utbyter då kunskap, hjälper och stöttar varandra. Detta var 

delar som eleverna lyfte fram som vinster av grupparbete. Elevernas svar på vinster var: 

 Gemenskap 

 Kunskaps utbyte 

 Social förmåga 

Alltså punkter som Hensvold (2006) påvisar i sin studiesammanställning. Eleverna 

diskuterade även att de tillsammans kunde ge varandra andra perspektiv och på så sätt 

överger eleverna gamla felaktiga föreställningar och skapar nya. Enligt Hammar Chiriac 

(2013) kan grupparbeten leda till att eleverna får återkoppling på sina egna funderingar 

och tankar och tillsammans med andra elever skapas nya funderingar och tankar. 
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Eleverna förklarade att grupparbetet som innehöll dans inte gick så bra och att de trodde 

det berodde på för lite tid. Det kan även tolkas att gruppmedlemmarna inte tog tag i 

uppgiften som gjorde att gruppen använde sig av parbildningsantagandet som innebär att 

eleverna väntar på att någon ska ta tag i uppgiften medan resten är oengagerade (Eklund 

& Fältsjö, 2013; Hammar Chiriac & Hempel, 2013). För att det ska vara möjligt att 

genomföra gruppuppgiften krävs enligt Barker, Quennerstedt och Annerstedt (2015) att 

gruppmedlemmarna arbetar gemensamt. Angående om kunskapskraven var nåbara med 

hjälp av grupparbete var det många elever som diskuterade att några kunskapskrav var 

individuella. Eleverna poängterade att det var de fysiska momenten som var individuella. 

Däremot ansåg eleverna att resten av kunskapskraven var nåbara med grupparbete som 

arbetsmetod och ansåg då att det kunde höja resultat och att man blev mer engagerad i 

ämnet. Undersöknings resultat ligger på så sätt i linje med Dysons (2002) och André, 

Deneuve och Louvets (2011) resultat och resonemang. Dysons (2002) och André, Deneuve 

och Louvets (2011) resultat i deras studier påvisar just detta att eleverna fick ett ökat 

ansvarstagande och bättre måluppfyllelse.  

 

Resultatet visar att vissa personer ansåg att det var två elever som arbetade med en uppgift 

medan två andra struntade i det. Enligt Hammar Chiriac och Hempel (2013) beror det på 

att antingen uppstår en arbetsgrupp som driver uppgiften framåt eller så skapas en 

grundantagandegrupp som fokuserar på sammanhållningen i gruppen. Elevernas exempel 

visar på att gruppmedlemmarna använde sig av båda två perspektiven. Ett citat från en av 

eleverna ”när man är med kompisar så kan dom ta för givet att man gör den..” beskriver 

hur denna grupp använde sig av beroendeantagandefasen som innebär att gruppen förlitar 

sig på att ledaren löser uppgiften och att resterande medlemmarna inte gör något (Eklund 

& Fältsjö, 2013; Hammar Chiriac & Hempel, 2013). Alla eleverna diskuterade att de 

ansåg att grupparbete var en metod som kunde hjälpa eleverna ut i arbetslivet. Skolverket 

(2011) förklarar att undervisningen ska ge kunskaper om livet efter skolan och i 

arbetslivet. Därför kan det förstås att elevernas erfarenheter kring grupparbete i ämnet är 

väl anpassat med skolans mål. Enligt Jonsson (2001) har arbetsgrupper fått en central 

plats i arbetslivet. Arbetsplatserna är beroende av varandras kunskaper och erfarenheter. 

Eleverna påpekade liknande resonemang som Jonsson (2001) i resultatet. Eleverna ansåg 

att det var viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor och att det krävdes en viss social 

förmåga för att arbeta tillsammans. En annan positiv effekt med grupparbete är att få ökad 
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organisationsförmåga som enligt Hammar Chiriac (2013) och Nordqvist (2002) är bättre 

för arbetslivet. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet av studien sättas i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet innehåller en även en metoddiskussion, tankar kring vidare 

forskning på området samt en sammanfattning av hela arbetet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Studiens första frågeställning handlade om hur en idrott och hälsa-klass på gymnasiet kan 

förstås utifrån ett grupperspektiv? Resultatet från denna studie visar att eleverna var enade 

i klasserna om att de inte var en hel klass (grupp) utan tillhörde en mindre grupp. Utifrån 

elevernas svar kan det förstås att det är lättare i mindre grupper att komma överens och 

arbeta tillsammans (Olsson, 1958; Sjödin, 1991). Enligt Eklund och Fältsjö (2013) uppnår 

klasserna inte högre än den första fasen i FIRO-modellen, på grund av att de inte var en 

hel klass. Eleverna pratade och umgicks inte så mycket med varandra vilket leder till att 

de inte kan uppnå högre än första fasen i modellen. Enligt Sjödin (1991) kommer kanske 

inte alla elever vilja tillhöra klassen på grund av att det blir problematiskt när det är för 

många kommunikationsvägar mellan eleverna. 

 

Däremot var det grupperingar som kunde anses vara i högre faser (Eklund & Fältsjö, 

2013). Eleverna påvisar att de inte uppnår den sista fasen eftersom resultatet visar på att 

eleverna inte slutat ifrågasätta varandra och inte är helt nöjda med uppdelningen av 

grupparbeten. Några elever förklarade att de ofta genomförde gruppuppgifter enskilt och 

att det då uppstod konflikter vilket kan vara att eleverna befinner sig i någon av 

mellanfaserna. I dessa faser uppstår ofta en konflikt som sedan mynnas ut i framgång 

(Eklund & Fältsjö, 2013). 

 

Studiens andra frågeställning handlade om vilken betydelse gruppklimatet har för elevers 

upplevelser av ämnet? I denna studie har det försökts poängtera vikten av att gruppen 

(klassen) behöver arbeta mer med olika områden för att skapa ett gruppklimat som gör 

att alla elever trivs och vill delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Undersökningens resultat visar att eleverna upplever gruppklimatet som mindre bra. 

Eleverna beskriver att det beror på att de inte känner varandra så bra och att det påverkas 

av tillitsklimatet i klassen (Hammar Chiriac, 2003; Lipschütz, 2006). Eleverna har inte 

aktivt arbetat för att skapa en god gruppklimatsmiljö, vilket leder till att några elever inte 

deltar i undervisningen och detta kommer på så sätt påverka måluppfyllelsen. Många 
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studier som valts att redovisas i tidigare forskningen visar att läraren har stor betydelse i 

hur gruppen kommer utvecklas.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Som Granström (1998) beskriver är grupper i allmänhet ett väldigt experimenterat 

område. I likhet med Granström (1998) så anses grupper komplexa och beror på vilka 

olika roller gruppmedlemmarna tar och vilka erfarenheter de bär med sig. Därför blir detta 

område svårt att forska på. Grupper och klasser har i sammanhanget samma betydelse 

eftersom det undersökningen utförs på klasser utifrån ett grupperspektiv. En klass kan 

alltså ses som en grupp enligt definitionerna av Scheins (1980). Ett problem som kan 

uppstå är att om undersökningen görs om på andra klasser kan resultatet skifta. Därför 

kan detta anses som ett stickprov. Ett annat problem kan vara att det enbart observerades 

vid två tillfällen och utefter dessa två valdes det ut personer som skulle passa till 

rollbeskrivningarna. Eleverna intar enligt Petersson och Sjödin (2001) olika roller i olika 

sammanhang, vilket gör att eleverna kan påverkas av att de blir observerade. Resultatet 

kan då trots försök att få perspektiv från olika elever ändå anses som icke representativt. 

För att säkerställa rollerna i resultatet skulle det krävas fler obeservationer. Eftersom att 

jag genomförde bedömning om rollerna så finns det en risk för felbedömningar och på så 

sätt går det inte att generalisera resultatet. Det som skulle behövas för att höja säkerheten 

i uppsatsen skulle vara att fler personer observerade och att dessa personer var experter i 

området och rollbeskrivningarna.  

 

För att öka säkerheten i uppsatsen skulle fler klasser behövas för ökad representativitet. 

På grund av detta skulle uppsatsen kunna ifrågasättas. För att tro att intervjuerna är sanna 

krävs det att eleverna svarar ärligt. Detta är något som kan vara problematiskt vid 

intervjuer då man inte kan veta om eleverna bara svarar som de tror intervjuaren vill höra 

eller om de svarar som de anser. En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet  var 

att skolan valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och inte utifrån en genomsnittlig skola i 

Sverige.  

 

Denna uppsats utgick ifrån Bions gruppteori och FIRO-modellen som teoretiska 

utgångspunkter. Valet av dessa teorier var att försöka förklara hur grupper arbetar 

tillsammans och hur de utvecklas i olika faser. Detta har lett till att min uppsats kunnat 
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missa annan viktig information om det hade valts någon annan teoretisk bakgrund. Det 

skulle kunnat förändra resultatet om en annan gruppteori hade valts. 

 

Det anses inte finnas några misstankar kring att eleverna riskerar att få ett lägre eller högre 

betyg efter uppsatsens resultatbeskrivning, på grund av att elevernas betyg redan är satta 

innan publiceringen av uppsatsen.   

 

6.3 Vidare forskning 

Om studien hade gjorts om hade jag förändrat några punkter. Mitt urval skulle behandla 

fler klasser, där klasserna studerar på olika skolor. Eleverna i klasserna skulle valts ut 

utefter att de fått betyg i idrott och hälsa kurs 1 för att jämföra måluppfyllelsen med 

gruppklimatet och se eventuella skillnader där. Detta hade medfört en förändring i 

metodavsnittet och blivit en helt annan studie. Problemet skulle då vara att tiden för 

uppsatsen inte skulle räcka till.  

 

I en framtida studie hade det varit intressant att jämföra två eller fler klasser där ena 

klassen arbetar med gruppklimatet och den andre bortser från detta. Kommer det bli 

någon skillnad i måluppfyllelsen? Kommer antalet deltagare öka? Kommer klassen som 

arbetat med gruppklimatet nå bättre betyg i alla ämnet? 

 

6.4 Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om gruppklimatets betydelse för eleverna i ämnet idrott och hälsa. 

Studien behandlar grupparbete och grupprocessers betydelse för elevers upplevelser av 

ämnet och måluppfyllelse. Vid två tillfällen under hösten 2015 utfördes observationer i 

två olika gymnasieklasser i ämnet idrott och hälsa då åtta elever, fyra i varje klass, valdes 

ut utifrån rollantaganden för att intervjuas. Eleverna valde själva att delta i studien efter 

förfrågan. Frågorna som ställdes under intervjuerna berörde gruppklimat och 

grupparbeten för att undersöka hur grupperna (klasserna) var uppbyggda samt hur 

eleverna förklarade gruppklimatets betydelse. Utifrån elevernas svar användes Bions 

gruppteori och FIRO-modellen som teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning för 

att förklara grupparbeten och grupprocesserna. Resultatet i studien pekar på att eleverna 

upplevde gruppklimatet i klassen som problematiskt. Eleverna i klasserna ansåg att de var 

uppdelade i många smågrupper inom grupperna och förklarade att de inte pratade med de 

andra smågrupperna. En del av eleverna förklarade att gruppklimatet kunde påverka 
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eleverna att inte delta i undervisningen vilket kan leda till försvårad måluppfyllelse. 

Klasserna hade enligt eleverna inte övat på tilliten vilket många forskare diskuterar är 

lärarens ansvar för att skapa ett bättre klimat i klasserna. Därför kan det vara viktigt som 

lärare att aktivt arbeta med övningar som främjar gruppklimatet. Många författare 

påpekar att det blir viktigare i dagens samhälle att kunna samarbeta i de flesta yrken. Detta 

är något som även eleverna ansåg de fick möjlighet att träna på under grupparbetena. 

Eleverna menade att det ibland kunde vara effektivt att låta läraren bestämma grupper 

inför grupparbeten eftersom de då fick möjlighet att lära känna fler personer i klassen. 

För även fast en elev vill vara i samma grupp som sin bästa kompis behöver det inte 

betyda att det skulle vara tvärtom.  
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Bilagor I Intervjuguide 

Starta upp intervjun med några enkla grundfrågor. 

 Tycker du ämnet idrott och hälsa är roligt? 

 Hur kommer det sig att du tycker så? 

Frågor som behandlar gruppklimat och roller  

 

 Vad är det som gör att du vill vara med på idrotten eller inte vara med? 

 Tycker du att det kan bero på innehåll på lektioner? 

 Har du något favorit innehåll och något mindre roligt innehåll? 

 

 Hur trivs du i klassen? 

 Förklara gärna hur det kommer sig att du känner så? 

 Har ni arbetat något för att ni ska trivas i idrotten? 

 Hur kommer det sig tror du? 

 

 

 Känner du tillit till alla i din klass? 

 Hur kommer det sig att du känner så? 

 Vid dålig tillit, vad skulle du vilja göra för att öka tilliten? 

 Om du lärt känna dina klasskompisar bättre, tror du att du skulle känna större 

tillit till klasskompisarna då? 

 

 Tycker du det finns tydliga roller i klassen? (Ledare, clown, följare, personer 

som struntar i allt, m.m.) 

 

 

 Tycker du att ni är en hel klass eller mycket grupperingar? 

 Vad tror du det kan bero på? 

Frågor som behandlar grupparbete 

 

 Brukar ni arbeta med grupparbete i idrotten? 

 Vid nej, hur kommer det sig tror du? 



  
 

II 

 Vid ja, beskriv grupparbete i idrotten för mig. 

 Känner du att ni alla i gruppen gör uppgiften, eller bara någon enstaka? 

 

 Tror du att man får mer kunskap om man arbetar med grupparbete?  

 På vilket sätt tror du? 

 Finns det andra vinster i grupparbete än bara kunskap? 

 Tror du att du har nytta av grupparbeten i senare livet? 

 Tycker du att det går arbete med grupparbeten mot kunskapskraven? 

 Anser du att det är ett orättvist eller rättvist betyg att få ett gruppbetyg på 

grupparbeten? 

 Förklara hur du tänker? 


