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Förord 
 
Vårt utvecklingsarbete har varit mycket intressant och givit oss goda erfarenheter 
inför våra framtida yrkesliv som lärare. Den typ av övningar som vi använt oss av 
vid undersökningen kan vi även använda oss av när vi möter nya elever och vid de 
problem som kan uppstå bland nya gruppkonstellationer.  
 
Vi vill tack alla de som hjälp oss på vägen under arbetets gång med tips, idéer och 
med vissa problem som uppstått. 
 
Vi har några personer som vi speciellt vill tacka, dessa är: 
 
Elever och lärare i de klasser där vi har genomfört vårt utvecklingsarbete. Tack 
för att ni ställde upp med tid och engagemang. 
 
Bengt-Ola Niemi, vår vetenskapliga handledare. Tack för all din hjälp och 
värdefulla handledning som du givit oss. 
 
Gabriella Lindqvist och Ulf Forss, tack för hjälpen för tips och råd ni gett och med 
de lämpliga gruppstärkande övningarna som ni tillhandahållit. 
 
Framförallt vill vi ge ett stort TACK till våra familjer som under detta arbete 
stöttat och haft förstående med att vi tillbringat så mycket tid tillsammans och inte 
kunnat vara hemma med er. Tack för att ni finns! 
 
Luleå tekniska universitet 
Skellefteå maj 2003 
 
Siwert Mattsson         Anna-Karin Sundqvist  
 



 
 
 
 
 
 
Abstrakt   
 
Syftet med vår undersökning var att med gruppstärkande övningar försöka 
förbättra/stärka sammanhållningen och samarbetsförmågan i klasserna. Vi ville 
göra denna undersökning eftersom vid vårt yrkesval kommer vi att komma i 
kontakt med nya människor och nya gruppkonstellationer där alla inte känner 
varandra. Under de nio veckor som vi tillbringade tillsammans med klasserna 
genomfördes detta arbete med koncentration till de fyra veckor då vi utförde de 
gruppstärkande övningarna. Vi valde övningarna med hjälp av MOD-instruktörer 
och egna upplevda övningar som vi gjort i olika sammanhang. Arbetet utförde vi 
på en gymnasieskola i Skellefteå i två olika klasser, en årskurs ett och en årskurs 
tre. Det är svårt att påverka sammanhållningen och samarbetsförmågan under så 
kort tid som utvecklingsarbetet pågick, men i resultatet kan vi se att vissa 
förändringar har skett i linje med vårt syfte. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Inom skolan och även i vår privata tillvaro kommer vi att komma i kontakt med 
nya människor. I mötet med dessa människor kommer kanske gamla grupper att 
upplösas och nya bildas. Vissa grupper består medan vissa bara byter en del 
medlemmar, men det kan även ske en förändring inom gruppen genom att den 
utökas med flera nya medlemmar. Hur det än blir så är gruppbildning i skolan 
ganska påtaglig. Elever sammanförs med andra elever som valt samma utbildning 
och i de flesta fallen känner eleverna inte varandra. En ny klasskonstellation blir 
även en ny grupp. Det tar tid att lära känna varandra och det tar tid innan 
smågrupper bildas samt att det tar tid för alla innan de har hittat dem som de trivs 
bäst med. Många gånger tyr man sig till någon i början, men upptäcker längre 
fram att något annat känns bättre och det kan leda till en ny gruppkonstellation. 
    
Hedin & Svensson (1997) skriver om trygghet i grupp: ”Trygghet i grupp skapas 
inte bara av läraren, utan i ännu högre grad via stimulerande och uppmuntrande 
kontakter de studerande sinsemellan. Att arbeta tillsammans med andra ger socialt 
stöd och trygghet.” (s.56) Genom gruppstärkande övningar vid ett tidigt stadium i 
den nya klassen, skulle de gruppstärkande övningarna kunna ge en snabbare 
kännedom om varandra eleverna emellan, och när man känner varandra är det 
lättare att känna sig trygg. Genom trygghet skulle samarbetet och även 
sammanhållningen i klassen kunna bli bättre. Vidare säger Hedin & Svensson 
(1997) att: ”I en grupp blir kunskapens relativitet mycket klarare för de studerande 
i och med att olika tolkningar och perspektiv kan brytas mot varandra i 
diskussionerna.” (s.56)  Detta har även vi lagt märke till i vår tillvaro bland elever 
och därför vill vi med vårt utvecklingsarbete försöka se om vi kan nå vårt mål 
genom att ge redan ”klara” klasskonstellationer en möjlighet att försöka jobba 
ihop i olika grupper. Att lösa dessa övningar, samt diskutera sig fram till lösningar 
som därmed kan hjälpa till att stärka samarbetsförmågan och förhoppningsvis 
genom att jobba i en grupp, utanför den egna gruppen, kunna finna trygghet och 
samhörighet. Detta leder förhoppningsvis till att klassen i helhet får en bättre 
sammanhållning. 
 
Ett grupparbete inom skolan syftar till att tillsammans finna lösningar eller 
information till något och som Hedin och Svensson säger: 
 

”Studier av lärande i olika typer av grupper visar att samarbetsmodellen ger bäst 
inlärningseffekt. En samarbetsgrupp innebär att medlemmarna är beroende av varandra 
för att nå ett praktiskt resultat – ”sink or swim together.” (Hedin &  Svensson,1997,s.56) 
 

För att samarbeta så effektivt som möjligt underlättar man vissa problem om man 
känner varandra lite bättre och har lärt sig samarbeta. Svedberg (1997) skriver:  
 

”Ett naturligt inslag i en arbetsgrupps verksamhet är att det uppstår problem av olika 
valörer och förmågan att möta dessa är avgörande för kvaliteten i gruppens fortsatta 
arbete. Att hantera problem är ett bra exempel på en uppgift som väl lämpar sig att 
utföras i grupp. Då behövs flera kloka huvuden, dvs. flera perspektiv och olika sätt att se 
saker och ting på. Medlemmarnas olika livserfarenheter och personligheter är i detta fall 
gruppens styrka.” (Svedberg,1997,s.159) 
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Förankring i Styrdokumenten 
 
I Läroplanen för frivilliga studier, Lpf ’94 (Skolöverstyrelsen,1994), 2.2 ”Normer 
och värden,” under rubriken Riktlinjer, s.46 kan man läsa följande: 

 
”Alla som arbetar i skolan skall 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen 

• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt 
land och  

• aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper (Lpf  ’94) 
 
I Lpf ’94, kapitel 2 ”Mål och riktlinjer,” samt i 2.1 ”Kunskaper, mål att sträva 
mot,” s.42, kan man läsa följande om skolan: 
 

”Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komvux och SSV samt, så långt 
det går är möjligt i gymnasiesärskolan och särvux 

• tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram 
• kan använda sina kunskaper som redskap för att 

-reflektera över erfarenheter 
-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
-lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

• tror på sin egen förmåga, sina möjligheter att utvecklas 
• utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande och 

utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lpf ’94) 
 
 
Gruppbildning 
 
Även om elever lär sig samarbete genom gruppstärkande övningar, finns det ändå 
alltid ”saker” som gör att vissa grupper misslyckas med vad de skulle 
åstadkomma. Svedberg skriver:  
 

”Priset för att tillhöra [en grupp] är anpassning. Utan denna anpassning till andra skulle 
förmodligen all mänsklig samvaro bli svår. I synnerhet gäller detta i skolan där ett 
trettiotal unga individer skall vistas i ett och samma rum och syssla med något som alla 
kanske inte känner någon omedelbar entusiasm inför. Då krävs verkligen 
anpassning.”(Svedberg,1997, s.84) 
 

 Svedberg beskriver i boken Gruppsykologi, om Rosén-Sandahls tre 
huvudstrategier för anpassning. Vi har olika föreställningar om hur andra 
tycker att vi ska bete oss: 
 

• The good guy ställer upp för allt och alla, håller med och förstår det mesta. 
Detta förhållningssätt uttrycker i sitt djupaste väsen: ”Jag behöver dig så 
mycket att jag kan göra vad som helst för att bli omtyckt, till och med förneka 
mitt eget jag.” 

• The bad guy är besvärlig och bråkar för att ta makten över situationen och andra. 
Upproret är närvarande i alla dess former. Detta förhållningssätt uttrycker: ”Jag 
behöver dig, därför måste jag tvinga dig att reagera så att du genom din godhet 
kan se mig och mitt behövande.” 

• The tough guy är ”cool” och vägrar vända blicken inåt. Han reder sig alltid själv 
och kan mycket väl förneka att mänskliga relationer är viktiga för honom. Denna 
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strategi uttrycker: ”Jag behöver dig, därför måste jag låtsas att jag inte behöver dig 
alls. På det viset kan ingen göra mig illa.” (Svedberg,1997) 
Vi har alla ett behov av att känna gemenskap, bli sedda och älskade för den vi är, 
men denna innerliga önskan kan som bekant ta sig många, ibland bisarra eller 
svårförståeliga uttryck. 
 
Christer Stensmo (1997) skriver att gruppbildning kan ske genom att läraren 
bestämmer gruppen utifrån olika kategorier eller så kan läraren låta eleverna 
själva välja samarbetspartners. Om detta finns olika synpunkter. Stensmo skriver i 
sin bok om Cohen som anser att: ”/…/gruppsammansättningen skall göras [av 
läraren] utifrån bestämda kriterier.”(s.153) Stensmo skriver, att Cohen hävdar, att 
alla elever i en klass behöver samarbeta med olika samarbetspartners för att: 
”/…/grupparbeten måste överskrida intellektuella, könsmässiga, sociala och 
etniska gränser i det heterogena klassrummet.”(s.153) Vidare hävdar Stensmo att 
Cohen anser att: 
 

”/…/om man låter vänner välja varandra, tenderar de att leka eller syssla med privata 
angelägenheter, snarare än att ägna grupptiden till produktivt arbete och/eller utveckling 
av sociala relationer.” (Stensmo,1997, s.153) 
 

 
Standardroller inom grupper 
 
När man blandar människor i grupper är det inte alltför ofta som alla i gruppen har 
samma roll. Man hittar ofta ett visst antal standardroller som dyker upp i de flesta 
grupper mer eller mindre representerade, men sällan hamnar alla ”clowner” eller 
alla tysta i en och samma grupp. I olika grupper tar personerna olika roller och det 
är inte säkert att den tyste i alla gruppsammansättningar antar den tysta rollen. 
Svedberg och Zaar (1988) beskriver de standardroller som man kan finna inom 
grupper. 
 

• Monopol på uppmärksamhet: Den dominante är aktiv och talför, samt den som 
vill ha all uppmärksamhet. Han är dominerande över de andra och kan i viss mån 
ta till sig ära för något som någon annan gjort eller sagt. Han är en mästare på att 
vinkla det som sagts eller gjorts, så att man tror att det är han som har kommit på 
det.  

• Den ambitiöse: En person som gärna styr och anser att auktoritet är viktigt, som 
ger sig på rivaler men stöttar gärna likatänkare. 

• Offret: Tror inte att den är lika duktig som andra och låter därför de andra göra 
det som ska göras, eftersom det blir bäst så. Kan även tycka lite synd om sig själv        

      och anser att han inte är värd så mycket i andras ögon. 
• Buffeln: Tar för sig av allt, inte rädd för att prova hur han blir accepterad i 

gruppen genom sin ”bångstyrighet” och gå på-anda.  Bryr sig inte om vad andra 
tycker och anser att det bara är att gå på och ta för sig. 

• Syndabocken: Denna roll kan även titulera Buffeln. På grund av sin bångstyrighet 
får denne ta på sig skulden för att till exempel ett arbete inte hann bli klart i tid och 
så vidare. 

• Lustigkurren: Skämtar om allt och lockar gruppmedlemmarna till skratt. Kan 
vara en del av ett osäkert beteende, men även att få andra till skratt kan av 
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lustigkurren ses som ett tecken på att hon passar in och betyder något. (Svedberg 
& Zaar, 1988) 

 
 

Gruppers utveckling 
 
Svedberg och Zaar (1988) skriver även om gruppers utveckling. De säger att alla 
grupper har både en början och självfallet ett slut.  De jämför grupper med livets 
olika faser som man måste gå igenom och som de flesta alltid går igenom. Det är 
en förutsättning för grupperna att fungera. Vissa anammar faserna mer och vissa 
mindre. Nedan kommer exempel på faser som alla olika grupper genomgår, men 
på olika sätt beroende på grupperna. 
 

• Initialfas: Alla är vi barn i början. Första tiden med mindre ordning i gruppen och 
man har inte riktigt hittat en struktur och behöver vägledas av läraren. Konflikter 
sker inom individen och inte inom gruppen. 

•  Smekmånadsfas: Gruppen har hittat en grundtrygghet i varandra och värnar om 
en konfliktlös tillvaro med öppenhet och stark gruppanda. Man kan slappna av 
tillsammans, men arbetet kan hamna i skymundan och bli ineffektivt på grund av 
att man försöker hålla konflikterna under ytan i schakt. 

• Strukturering: Nu börjar gruppmedlemmarna hitta sina roller och även grupper 
inom gruppen kan börja skapas. Här kan man även försöka sätta läraren på prov 
för att se om denne är en trovärdig ledare. 

• Konflikter: Utåt börjar gruppens olikheter att bli märkbara och konflikter tar på 
krafterna, men det är ändå rekommenderat att i denna fas ta tag i konflikten och 
reda ut den för att gruppen ska stärkas ännu mera. Här kan någon få rollen som 
konfliktlösare eller syndabock, medan läraren finns till för att lyssna och se till att 
konflikten löses inom gruppen. 

• Vilofas: Vilofasen kan hoppas över om konflikterna lett till nyorientering och 
energi så eleverna är redo att börja med arbetet utan vila. Annars är detta fasen där 
man vilar och tar igen sig för att ladda ”batterierna”. 

• Arbete: Här jobbar man effektivt och allas personliga resurser utnyttjas för bästa 
resultat. Läraren assisterar och försöker bevara de rutiner som behövs. 

• Separation: Oftast ser denna fas olika ut beroende på hur gruppen uppkommit. I 
skolan infaller denna fas vid avslutningen. Klassen/gruppen kan vara lättretlig 
gentemot varandra men i nästa sekund hur kärvänlig som helst. Det är svårt att 
veta hur man egentligen ska förhålla sig till separationen. Ju starkare gruppanda 
man skapat desto starkare bli känslorna vid separationen. Detta kan uppfattas ett 
tag innan avslutningen, men när själva avslutningen kommer har lugnet lagt sig 
och klassen är harmonisk och problemfri. (Svedberg & Zaar, 1988) 
 
 
 
Tidigare forskning 

 
Byréus (2001) beskriver metoder för att ”/…/ utveckla elever socialt och 
emotionellt, bygga goda grupper och motverka mobbing.”(s.7) I boken finns 
många övningar som inbjuder till samtal och reflektion kring frågor som är viktiga 
att ta upp i skolan. I Inledningen skriver Byréus: 
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 ”Målet med denna metod är bl.a. att individen ska kunna återupprätta sin förlorade 
självkänsla och så småningom nå fram till medvetenhet om sin roll i det omgivande 
samhället och om sin förmåga att påverka.” (Bryéus,2001,s.9) 
 

Vårt mål och vår metod i detta arbete är att försöka skapa ett gott samarbete 
mellan eleverna i gymnasieskolan samt att försöka få en bra sammanhållning i 
klassen. Vårt mål är också att eleverna genom de gruppstärkande övningarna ska 
kunna känna en ökad trygghet och tillit till varandra efter att ha löst och klarat av 
de övningar som vi genomfört. Några av dessa övningar har vi hämtat ur pärmen 
om MOD av Alinder och Helles (1997). 

 
”MOD – Mångfald Och Dialog – är en samling metoder som tar sin utgångspunkt i 
normala mänskliga reaktioner på förändringar i samhället. Att kunna samtala om rädslor, 
värderingar och beteendemönster utan aggression är ett måste i en demokrati. Att kunna 
föra en fördjupad dialog mitt i mångfalden är en utmaning för lärare, ungdomsledare, 
idrottsledare, politiker, präster m.fl. opinionsbildare.”  (Alinder & Helles,1997,s.1:6) 
 

 
Alinder och Helles (1997) är de två som i Sverige har sammanställt de metoder 
som används i MOD. MOD är ett arbetssätt man kan använda sig av för att 
förhindra till exempel invandrarfientlighet, mobbning och andra problem som 
uppkommer. Det används inte bara för att förhindra, utan även att genom olika 
metoder bearbeta problem som uppstår i olika grupper. Genom gruppens egna 
upplevelser och värderingar utformas övningar, gruppsamtal, rollspel och analyser 
så att deltagarna blir aktiva och engagerade i en process.  

 
”MOD förutsätter en dialog mellan deltagarna, där vars och ens kunskaper, erfarenheter 
och attityder tas tillvara och prövas. I MOD ges inte några färdiga svar/…/ Tillsammans 
söker vi konstruktiva lösningar inför framtiden. MOD ger utrymme för ärliga samtal i en 
öppen och konstruktiv atmosfär. Ledaren spelar en nyckelroll och måste vara lyhörd och 
uppriktig. En MOD-samling bör präglas av såväl humor och värme, skärpa och 
tydlighet, som lek och allvar.” (Alinder & Helles,1997,s.1:8) 
 

Vidare skriver Alinder och Helles (1997) att: 
 

” MOD- metoden lämpar sig väl för arbete på högstadie- och gymnasieskolor. Unga 
människor prövar gärna sina åsikter och ställningsdeltaganden med andra. 
Värderingsövningar och övningar som vidgar perspektiven är särskilt lämpade för arbete 
med elever.” (Alinder & Helles,1997,s1:10)  

 
  
Metod 
 
Vår metod gick ut på att låta eleverna lösa olika samarbetsövningar tillsammans. 
Vid varje övningstillfälle skapades nya grupper för att alla skulle får en chans att 
försöka samarbeta med så många som möjligt i klassen. De olika gruppövningarna 
bestod av övningar där hela gruppen var tvungen delta och en kommunikation och 
till viss del kroppskontakt, ingick. Utan ett gott samarbete kunde inte eleverna 
lyckas slutföra dessa övningar på ett positivt och meningsfullt sätt. Vi hoppades 
att dessa övningar även skulle bidra till att eleverna lärde känna varandra bättre 
och därav kunna förhindra utfrysning eller mobbning inom klassen.  
Detta utvecklingsarbete har genomförts i två gymnasieklasser inom Skellefteå 
kommun, under fyra veckors studier. Genomförandet av gruppövningarna som 
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inledningsvis började med en enkätundersökning, där eleverna fick svara på frågor 
om hur samarbetet och samhörigheten i klassen fungerade, avslutades med 
ytterligare en enkätundersökning. Vid den andra enkätundersökningen kunde vi se 
om eleverna tyckte att det hade blivit någon förändring. För att slutföra 
undersökningen använde vi oss också av våra egna observationer, enkäterna samt 
synpunkter från våra handledare för att sammanställa och redovisa det resultat 
som vi kommit fram till. I vår undersökning lät vi eleverna själva forma egna 
grupper för varje daglig övning efter våra speciella kriterier: 
- De fick se till att gruppen bestos av personer som inte tidigare varit i samma 

grupp (detta gäller mest de val som gjordes efter första övningen) 
- Ingen fick bli lämnad utanför, alla skulle tillhöra en grupp 
- Det fick bara ta fem minuter på sig att bilda dessa grupper och under tiden 

befann sig lärarna och vi, utanför klassrummet.  
 
 
Syfte 

 
Vårt syfte är att försöka förbättra/stärka samarbetsförmåga och sammanhållning i 
de utvalda klasserna genom gruppstärkande övningar. 
 
 
Försökspersoner 

 
 
Undersökningen gjordes i två gymnasieklasser på en skola i Skellefteå kommun. 
Eleverna i den ena klassen gick årskurs ett och den andra klassen gick årskurs tre. 
I årskurs ett gjordes undersökningen i en klass med totalt 25 elever varav 14 tjejer 
och 11 killar. I den andra klassen, årskurs tre, fanns totalt 30 elever varav 5 var 
tjejer och 25 killar. Vi valde dessa klasser eftersom våra handledare tyckte att det 
lämpade sig bra. Vi ansåg att möjligheten att få göra undersökningen i två olika 
klasser kan ge ett mera tillförlitligt resultat. Ju fler man kan testa på desto bättre. 
Vi har valt att inte göra någon skillnad mellan pojkar och flickor i vår 
undersökning. 
 
 
Material 
 
MOD-övningar från MOD-pärmen samt övningar som vi själva har prövat på i 
olika sammanhang 
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Genomförande  
 
Förarbete: ht-02   

• PM:et gjordes 

• Orientering i litteratur 
• Instruktioner om hur övningarna ur MOD-pärmen ska användas  

 
Tidsplan: vt-03 

v.1-2 Vi började med utvecklingsarbetets första del: Bakgrund – syfte, enkäter, 
metod och material lämnades in 

v.4 Vi presenterade oss, valde ut en lämplig klass – försöksgrupp- tillsammans 
med våra handledare på Balderskolan. Vi utförde även egna observationer 
av grupperna.  

v.5 Vi presenterade utvecklingsarbetet för eleverna, lämnade ut Enkät1 (bilaga 
1) till dem.  

v.6 Övning: Rättning i ledet och Knuten (bilaga 3:1). 
v.7 Övning: Drömhuset och Tre sanna påståenden och ett falskt(bilaga 3:2). 
v.8 Övning: Status i gruppen och Greven och Grevinnan (bilaga 3:3). 
v.9 Övning: Triangeln och Guiden (bilaga 3:4)  
v.10 SPORTLOV 
v.11  Utvecklingsfas samt reflektioner av de gruppövningar som vi utfört innan 

lovet. 
v.12 Enkät 2 (bilaga 1) samt en Utvärdering (bilaga 2) delades ut till eleverna 

att fylla i. 
v.13 Vi diskuterade tillsammans med våra handledare om deras observationer 

under gruppövningarna.   
 

 
Genomförandet i årskurs ett skedde mestadels under tisdagarnas lektion i den mån 
det gick. En tisdag blev förskjuten till en onsdag på grund av en friluftsdag. Varje 
lektion pågick i en timme där övningarna genomfördes och diskussion samt frågor 
bearbetades. Vissa övningar genomfördes under kortare tid än lektionstiden och 
vid dessa tillfällen fick eleverna jobba med det ”normala” skolarbetet under den 
resterande lektionstiden. 
 
 I den andra klassen där undersökningen genomfördes, var en årskurs tre på 
gymnasiet. Denna klass hade ett långt pass på förmiddagen och ett långt pass på 
eftermiddagen då genomförandet bedrevs. Eftersom vi inte hade tillträde till 
klassen hela lektionspassen, så genomfördes övningarna efter typen drop in. 
Läraren hämtade oss när denne tyckte att det passade med ett litet avbrott i 
lektionen. Vid vissa övningstillfällen startade vi lektionen, medan vid andra 
tillfällen var vi i mitten eller i slutet av lektionspassen. På detta sätt bedrev 
eleverna sitt normala skolarbete före eller efter genomförandet av övningarna.  
När övningarna i sin karaktär tog lite längre tid, genomfördes en övning på 
förmiddagspasset och en övning på eftermiddagspasset.  
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Resultat 

 
 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en enkätundersökning som 
eleverna fick svara på i början och slutet av vår undersökning. Ett mätbart resultat 
kan vara svårt att få fram på grund av den korta undersökningstid vi hade till vårt 
förfogande. De skillnader i resultatet som vi fått fram kommer vi att använda oss 
av vid resultatdiskussionen. 
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Figur 1 visar elevernas svar på fråga 1: Tycker du att ni har en bra 
sammanhållning i klassen? 
 
Kommentar: Efter genomförandet av övningarna kan man utläsa från denna figur 
att sammanhållningen tycks ha ökat, eller att åtminstone insikten har ökats 
angående sammanhållningen, i klassen. Fler har fått en positiv bild av 
sammanhållningen medan ett mindre antal elever inte har någon uppfattning alls 
eller är osäkra på vilken sammanhållning man har i klassen. Diagrammet säger 
därmed inte att de som svarat vet ej har ändrat sig till ja, för man kan inte utläsa 
vilka som ändrat sig. Några som tyckte ja kan efter genomförandet anse att 
sammanhållningen inte var så bra som de tidigare uppfattat den och därmed vid 
andra enkättillfället ändrat sin uppfattning till ett nej. De som tidigare ansåg att 
sammanhållningen inte var så bra, kan vid enkättillfälle två till exempel ha bytt 
åsikt till ja eller vet ej. 
 
Enkätundersökningens fråga Känner du dig trygg i klassen? visar att tryggheten i 
klasserna är mycket bra, och den som inte tyckte det i början har efter övningarna 
antagligen ändrat uppfattning eller blivit mera trygg (bilaga 4:1 Fig.2).  
 
Fråga fyra kan diskuteras eftersom alla har skilda definitioner av ordet kompis och 
därmed kan resultatet bli som bilagan (4:2 Fig.4) visar, det vill säga att man fått 
ett vet ej svar kan beror på just definitionen av kompis. Har du någon kompis 
sedan tidigare i klassen?, är ingen fråga man egentligen kan mäta och se 
förändring i, men vi ville ha med den för att se hur många det var som kände 
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varandra sedan tidigare. I kommentarerna har det uppkommit att vissa elever 
kommer från samma skola men var inte kompisar medan vissa har gått i samma 
klass men var ändå inte bästa kompisar då (bilaga 4:2 Fig.4).  
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Figur 5 visar elevernas svar på fråga 5: Fungerar samarbetet i klassen? 
 
Kommentar: I detta diagram kan man utläsa att vid enkättillfälle 2 tycker fler att 
samarbetet ökat, vilket är en positiv utveckling som skett under denna 
undersökningsperiod. Även de som inte visste innan hur samarbetet fungerade har 
fått en positiv syn på samarbetet. Men det har även framkommit att efter 
undersökningsperioden finns det de som inte tycker att samarbetet fungerar. Om 
det är någon som tidigare tyckte att det fungerat eller någon som inte visste, 
framkommer inte av enkäterna eller elevernas kommentarer. En observation vill vi 
göra vid denna figur, eftersom eleverna kanske samarbetade bra vid 
övningstillfällena, men sedan vid något grupparbete ha misslyckats och därmed 
kan elever tycka att samarbetet inte fungerar eller tvärtom. 
 
I följande fråga måste vi återigen hänvisa till den dubbla frågeställningen som kan 
ha orsakat tvetydlighet i diagrammet. Var och är det lätt och komma in i denna 
klass?, är två olika frågor. Beroende på vilket man svarade på vid första tillfället 
och andra tillfället kan vara avgörande för svaren och resultatet som går att utläsa 
i detta diagram. Detta har säkerligen påverkat det negativa resultat som 
uppkommit vid andra enkättillfället. Vi kommer dock att behandla detta resultat i 
vårt arbete, trots den dubbla frågeställningen, då detta borde ha varit två frågor i 
stället för en (bilaga 4:2 Fig. 6). 
 



 10

FRÅGA 7

0

10

20

30

40

50

60

JA NEJ VET EJ

A
nt

al
 e

le
ve

r

ENKÄT 1
ENKÄT 2

 
Figur 7 visar elevernas svar på fråga 7: Tror du att det är lättare att arbeta i 
grupp om man känner de i klassen bättre? 
 
Kommentar: Ur detta diagram kan man utläsa att elevernas osäkerhet i frågan har 
ökat. Om det beror på övningarna som genomfördes eller inte, kan man inte utläsa 
i vare sig diagrammet eller kommentarer. 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet/validitet 
 
Vi valde enkäter (bilaga 1) för att underlätta arbetet eftersom vi ansåg att tiden var 
alltför kort för en djupare kvalitativ intervju-undersökning, som troligtvis inte 
skulle ha gett något bättre resultat. En enkät som vi sedan kan visa i diagramform 
ansåg vi skulle vara nog så givande och resultaten av vår undersökning kommer 
tydligt fram i dessa diagram. 
 
För att få en ökad validitet och reliabilitet i vår undersökning använde vi oss även 
av observationer och en utvärdering (bilaga 2). Enkäten delades ut i början, innan 
någon gruppstärkande övning påbörjats. Eleverna fick en vecka på sig som en 
utvecklingsfas, samt tid för reflektion av de gruppövningar som vi utfört. Därefter 
delade vi ut en likadan enkät som den första med samma frågor, som eleverna fick 
svara på en andra gång.  
 
Enkäten (bilaga1) bestod av frågor med givna alternativ såsom ja, nej och vet ej. 
Det fanns även utrymme för kommentarer. Genom att ge eleverna möjlighet till 
kommentarer gav vi dem möjlighet till mer uttömmande svar. De svar vi fick i 
enkäterna visar att eleverna förstått frågorna och svarat enligt de anvisningar vi 
gett och detta visar på en relativt god reliabilitet. Dock visar även svaren att 
utformningen av frågorna inte var av högsta kvalitet. Två av frågorna var 
tvetydliga och kunde tolkas på olika sätt. Där skulle vi naturligtvis valt att göra 
två frågor i stället för en. En fråga där vi använde oss av ordet kompis kunde 
tolkas olika beroende hur man definierar kompis. Alla har vi olika definitioner av 
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samma ord och det kan leda till en mindre reliabilitet. Vi skulle naturligtvis ha 
definierat kompis så alla hade samma definition.   
 
Vi valde att låta eleverna vara anonyma vid enkätundersökningarna och 
utvärderingen, vilket vi anser bidragit till att eleverna förhoppningsvis har svarat 
mer sanningsenligt. 
 
Genom de valda aktiviteterna och den undersökningsmetod vi använde oss av 
anser vi att vårt syfte är uppnått. Vi delade även ut en utvärdering med frågor där 
eleverna utan svarsalternativ fick svara fritt på våra frågor. Enkäterna samt 
utvärderingen har vid sammanställning gett oss en helhetssyn av klasserna och 
även de enskilda eleverna. 
 
Genom utvärderingen har vi fått den uppfattningen att eleverna tyckte att det varit 
roligt att få göra dessa avbrott i de vardagliga lektionerna. Vissa har dock tagit 
övningarna mer eller mindre seriöst.  
 
Vår undersökningsgrupp var alltför liten för att man ska kunna dra några 
långtgående slutsatser och detta arbete är kanske inte alltför tillförlitligt på grund 
av den lilla grupp som undersökningen innehåller. Vi tror att ett annorlunda och 
ett mera tillförlitligt resultat hade kunnat komma fram vid en längre undersökning.  
 
I det hela har vi alla, både elever, lärare och vi som gjorde undersökningen haft 
väldigt roligt och lärt känna varandra bra. Men som vanligt finns det naturligtvis 
alltid undantag, de som absolut inte ser någon mening med gruppstärkande 
övningar. Det finns även de som inte uppskattat dessa avbrott i den vanliga 
undervisningen. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka om man kan förbättra/stärka 
samarbetsförmågan och sammanhållningen i klassen genom gruppstärkande 
övningar. Vi anser att vi har i stort sett lyckats med syftet och av de utvärderingar 
och diskussioner med eleverna har vi kommit fram till att MOD-övningar som vi 
använt oss av för att öka samarbetsförmågan och sammanhållningen, är väldigt 
givande övningar. Dessa övningar bör dock redan i årskurs ett användas då 
klassen bildas och en ny grupp ska bli till. En ny grupp som mer eller mindre är 
ofrivilligt hopsatta på endast grunder som vilken inriktning i gymnasiet som 
eleverna valt. I dessa grupper kan det förekomma elever som sedan tidigare 
känner varandra bättre och sämre eller inte känner varandra över huvudtaget. Det 
gör att dessa övningar skulle ge bättre resultat i årskurs ett än i årskurs tre. Detta 
fick vi även ut av utvärderingen i årskurs tre. De var positiva över övningarna och 
önskade att de fått genomföra dem vid starten av deras utbildning. Vid första 
enkättillfället visar figur ett att redan innan övningarna ansåg eleverna att de hade 
en bra sammanhållning i klassen. Vid enkättillfälle två, vilket tog plats efter 
utövande av övningarna, höjdes antalet ja-svar. Där kan vi dra slutsatsen att man 
insåg vid övningarna att sammanhållningen kanske var bättre än man trott. 
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Differensen mellan de två klasserna och deras respektive svar på frågorna i 
enkäten kan variera på grund av deras olika stadium inom gruppen. Det är svårt att 
bedöma i vilket stadium klasserna befann sig i just vid vår undersökningsperiod, 
men vi har ändå bedömt årskurs ett att tillhöra ett stadium mellan 
smekmånadsfasen och strukturering, enligt Svedberg och Zaar (1988). Dessa 
stadier beskrivs på ett ungefärligt sätt att gruppen hittat en grundtrygghet i 
varandra och kan slappna av tillsammans och håller konflikterna under ytan i 
schakt, samt att man hittat sina roller och grupper inom gruppen börjar skapas. I 
årskurs tre kan man kanske anse att de är i den så kallade separationsfasen, det 
vill säga att gruppen kan vara både lättretliga mot varandra och i nästa sekund hur 
kärvänliga som helst. Svårigheter i förhållningssätt och ju starkare gruppanda som 
funnits, desto starkare kan känslorna bli vid separationen – avslutningen. Dessa 
olika faser kan ha betydelse när det kommer till hur grupperna arbetar ihop. 
 
Tyvärr blev frågeställningen i fråga tre, otydligt formulerad. Vid andra 
enkätutlämnandet fick vi svar som visar att Vill du/kan du är två skilda frågor och 
svaren blev otydliga därför vissa ansåg att de kan arbeta med alla, men de vill inte 
arbeta med alla. Detta syntes även i kommentarerna. På grund av tvetydlighet 
använder vi oss inte av denna fråga vidare i vårt examensarbete, men vi vill dock 
visa på de svar vi fått (bilaga 4:1 Fig.3). 
 
Byréus (2001) tar upp vikten av att reflektera över viktiga frågor i skolan. 
Reflektioner är utvecklande för eleverna och man försöker nå fram till individens 
medvetenhet om sin roll i den grupp den befinner sig i. För att eleverna vid denna 
undersökning skulle få möjlighet att reflektera över deras och kamraternas roller 
vid gruppövningar, diskuterade vi tillsammans med eleverna efter varje övning för 
att se om det fanns något ”mönster” i deras agerande. Gemensamt kunde vi 
komma fram till att det fanns två typer av beteenden som var mer framträdande i 
klasserna; The good guy och The tough guy. Detta kom vi fram till genom 
diskussion med eleverna i klasserna där de beskrev varandra i dessa typiska roller. 
Eleverna identifierade sig mer eller mindre med de olika rollerna, men det var 
svårare att erkänna sin roll som The tough guy jämfört med The good guy. Varken 
lärarna, vi och eleverna kunde identifiera någon bad guy vid utförandet av 
övningarna, men visst finns även dessa elever i klasserna. 
 
De standarroller som Svedberg och Zaar (1988) beskriver, kunde vi identifiera i 
de båda undersökningsklasserna. Elever som tagit en roll i klassen innan 
övningarna, tog vid vissa övningar tillfället att byta roll. Om det inte fanns en 
typisk Buffel i vissa gruppindelningar, tog till exempel Offret dennes roll. Där 
flera bufflar ingick i samma grupp, blev en eller flera tvungna att stiga åt sidan för 
den ”starkaste buffeln”. Det positiva som kom fram vid dessa övningar var att 
rollerna inte var så homogena som man tidigare trott. På grund av övningarna och 
gruppernas konstellation fick eleverna chans att ta en ny roll eftersom grupperna 
hela tiden förändrades. Lärarnas kommentarer av deras observationer vid 
övningarna var mycket positiva och speciellt när de upplevde att elever som inom 
klassen sällan tagit initiativ tidigare, nu visade att även de kunde ta för sig. 
 
Diskussionerna efter utförda övningar har förhoppningsvis lett till en insikt hos 
eleverna om deras egna roller samt övriga roller i klassen. Man kan försöka bryta 
och förändra invanda mönster och beteenden med så enkla hjälpmedel som att 
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skapa nya grupper och utföra enkla övningar med efterföljande diskussioner. 
Detta leder till att eleverna får kännedom om varandras åsikter, styrkor och 
svagheter vilka kan hjälpa till att gruppsammanhållningen och samarbetsförmågan 
inom klasserna stärks. 
  
Av Ulf Forss och Gabriella Lindqvist, utbildare inom MOD, fick vi tipset om att 
innan varje genomförd övning låta eleverna själva välja nya grupper med vissa 
bestämda kriterier. De fick tre minuter på sig att bilda grupper där alla skulle vara 
med, det vill säga att ingen fick bli utanför. Dessutom skulle gruppmedlemmarna 
inte vara desamma som tidigare, helt nya grupper skulle bildas. Detta genomförde 
eleverna på ett utmärkt sätt, utan problem och de uppfyllde alla kriterier. Ibland 
blev det lite svårare när någon var borta eller sjuk eller kom för sent, men i det 
stora hela lyckades de mycket bra. Om olika kriterier och hur grupper ska bildas 
skriver Stensmo (1997) att även Cohen anser det vara ett bra sätt att mixa grupper 
på. Vidare hävdar Cohen att elever behöver samarbeta med olika samarbetspartner 
för att: ”/…/grupparbeten måste överskrida intellektuella, könsmässiga, sociala 
och etniska gränser i det heterogen klassrummet.” Detta har vi sett som ett mycket 
positivt sätt att bilda grupper och även eleverna har tyckt att det varit nyttigt att 
arbeta med sådana som de normalt kanske inte arbetar med när de själva får välja 
grupp. Förhoppningsvis har detta lett till att eleverna i fortsatta grupparbeten 
väljer andra grupper med elever annat än ur den ”egna” gruppen. 
 
Figur 2 (bilaga 4:1 Fig.2) visar elevernas svar på frågan: Känner du dig trygg i 
klassen? Vid första enkättillfället fanns det någon som inte kände sig trygg, men 
genast efter genomförda gruppövningar har alla svarat ja. Detta testade vi under 
undersökningen med en övning som heter Guiden. Där skulle eleverna med 
förbundna ögon ta sig från en punkt till en annan endast med hjälp av en ”guide” 
som inte fick kommunicera med gruppen annat än via ljud. Prat var förbjudet 
annat än mellan de som hade bindel för ögonen. Här fick gruppen välja ut en 
guide som de litade på och sedan fick guiden instruktioner om vägen utan att 
gruppen var med. Detta misslyckades i båda klasserna. Vissa elever kände sig 
osäkra och var tvungen att lyfta på bindeln och det gör att övningen ansågs som 
misslyckad, samt när en del av gruppen kom bort sig från den andra delen. Känner 
man varandra väl kan man känna en större trygghet och välja rätt ledare till 
uppdraget. Sen gäller det att kunna lita på de andra också, lita på att om man 
håller ihop så löser man uppgiften. 

 
 
Fortsatt forskning  
 
En fortsatt forskning inom detta område skulle vara väldigt intressant att 
genomföra. Vid denna fortsatta forskning skulle man naturligtvis vilja börja 
forskningen i en klass som börjar årskurs ett och sedan genomföra övningarna 
under hela följande termin och resterande år för att följa eleverna i deras olika 
stadium och sedan se de olika rollerna som finns, uppstår eller förändras. Då 
skulle även tillförlitligheten stärkas. Utformningen av frågorna skulle utformas 
bättre och noggrannare. Våra frågor som vi använt oss av visade att de inte var 
riktigt tillförlitliga. En fortsatt forskning skulle säkerligen ge en mycket god 
sammanhållning och samarbetsförmåga i den klass man undersöker. Det är dock 
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viktigt att eleverna sätts in i undersökningen noga och vet vad det är som gäller så 
det inte blir en lek av det hela.   
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Bilaga 1 

 
Enkät 1 & 2 

Ringa in det alternativ du väljer. Skriv gärna en kommentar! 

MAN                                 KVINNA 

1. Tycker du att ni har en bra sammanhållning i klassen? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:____________________________________________________ 

 

2. Känner du dig trygg i klassen? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:_____________________________________________________ 

 

3. Vill du/kan du arbeta med alla i klassen vid grupparbete? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:______________________________________________________ 

 

4. Har du någon kompis sedan tidigare i klassen? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:______________________________________________________ 

 

5. Fungerar samarbetet i klassen?  

JA   NEJ  VET EJ 

Kommentar:______________________________________________________ 

 

6. Var/är det lätt att komma in i denna klass? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:_______________________________________________________ 

 

7. Tror du att det är lättare att arbeta i grupp om man känner de i klassen bättre? 

JA  NEJ  VET EJ 

Kommentar:_______________________________________________________ 



 Bilaga 2:1 
 

Gruppstärkande övningar 
 
 
Rättning i ledet 
 
Här delas man upp i grupper med ca 5 personer i varje grupp. På en viss tid ska 
man gruppera sig på led i rätt följd efter olika kriterier. Till exempel efter längd, 
ögonfärg, födelsedag, bokstavsordning efter husdjuret, förnamnet eller 
efternamnet med mera. 
För att göra denna övning lite svårare kan gruppen stå på exempelvis en stock och 
inte fått veta innan hur de ska gruppera sig.  
 
Syftet med denna övning är att man tvingas fråga varandra om olika saker och 
även tvingas SE på varandra. 
 
Ledaraspekt: VEM tog kommandot? HUR kände de andra det? 
 
 
Knuten 
 
Denna övning kan man göra i grupper med ca 6-7 personer eller lite större grupp. 
Gruppen ställer sig i en ring, alla stäcker fram sina händer i kors med slutna ögon, 
fattar tag i de händer som de känner så att alla håller i någon. Ögonen öppnas och 
då ska gruppen försöka att lösa upp knuten som bildades då man tog tag i 
varandras händer, utan att släppa taget! 
 
Syfte: Att våga röra vid varandra och lösa en knut tillsammans 
 
Ledarroll: Se till att ingen skadas eller inte får vara med. 
 

 



Bilaga 2:2 
 
Drömhuset 
 
Grupper om 3-4 personer ska tillsammans på ett stort papper eller blädderblock, 
utan att tala med varandra rita ditt drömhus! ALLA ska hålla i pennan och 
grupperna får endas 2 min. på sig. 
 
Efteråt får grupperna inte diskutera huset, utan man får 2 nya min. att rita sitt 
drömhus på ett lika stort papper och i samma grupp, men denna gång får 
grupperna prata. 
 
När båda husen är ritade tittar man på husen och ser vad det blev. Vilket hus blev 
gruppen mest nöjd med och varför? 
 
Ledarroll: Hur känns det att måsta vika sig? Varför bli de inte färdiga med ett av 
husen? 
 
Syfte: Grupperna får se att det kanske är bra när någon tar tag i saker och ser till 
att något händer eller så blir det bättre om alla i tysthet får göra sitt. Vilket av 
husen vill man egentligen ha? Här kan man också fråga eleverna om de vill ha ett 
klassrum där alla bestämmer och det tar tid innan det blir bra, eller om bara EN 
vilja ska styra och ställa. 
 
 
Tre sanna påståenden och ett falskt 
 
Enskilt skriver eleverna ner tre sanna påståenden och ett falskt om sig själv. Sedan 
delas de in i grupper med cirka 4-5 personer i varje grupp. Där läser sedan varje 
elev i turordning upp sina påståenden och de som lyssnar ska välja ett som de tror 
är det falska. När alla har valt ett påstående motiverar de varför de tror att just 
deras val av påstående är falskt och sedan berättar den som har framfört sina 
påståenden vilket som är det falska. Eleverna turas om att berätta och gissa tills  
de har gått gruppen runt. 
 
Ledarroll: Varför trodde ni att just ert val var det falska? Vad beror det på?  
 
Syfte: Att lära känna varandra bättre, få veta något om de andra som man kanske 
inte visste och att kanske själv få en insikt om hur andra upplever en. 
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Status i klassen 
 
Klassen delas upp i grupper med 3-4 personer i varje grupp. Varje grupp får cirka 
2-3 minuter på sig att tillsammans skriva ner vad som ger status i klassen. Sedan 
skriver läraren upp vad alla sagt på ett blädderblock och tillsammans ser man på 
vad alla har skrivit. Eleverna får sedan cirka 2 minuter att skriva ner hur de skulle 
vilja att det vore. 
 
Ledarroll: Få eleverna att diskutera utifrån vad de själv tycker och tänker om 
status i klassen och få dem att vilja förändra det som känns mindre bra. Hjälpa 
eleverna att se HUR detta skulle kunna bli möjligt. 
 
Syfte: Att diskutera i klassen om status och dess betydelse. Att gemensamt 
försöka förändra och förbättra en miljö man befinner sig i varje dag. 
 
 
Greven och Grevinnan 
  
Läraren läser upp berättelsen om Greven och Grevinnan för hela klassen. Sedan 
får eleverna själva gradera vem som hade mest och minst skuld till grevinnans död 
på ett papper. Sedan får eleverna i grupp gradera vem som har mest skuld. 
Därefter diskuterar man tillsammans i klassen och försöker komma fram till olika 
typer av infallsvinklar som kommit upp under diskussionen. 
 
Ledarroll: Att få eleverna att diskutera och motivera sina val av rangordning på 
störst respektive minst skyldig till grevinnans död.  
 
Syfte: Att försöka medvetandegöra för eleverna att deras olika synsätt har 
betydelse för hur vi uppträder.  
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Guiden 
 
Hela klassen får veta att de ska agera som fjällvandrare och de ska tillsammans 
utse en som ska vara deras guide. Valet av guiden får endast ta 1 min. Läraren 
berättar att de är på väg till baslägret, men plötsligt blir det dimma. Alla utom 
guiden får ta på sig ögonbindlar. Guiden ska nu leda gruppen till lägret utan att 
gruppen får röra eller prata med guiden. Guiden kan inte deras språk! Nu är det 
helt upp till guiden att få hela sin grupp till baslägret. Här kan man låta guiden 
leda gruppen ut ur klassrummet och till matsalen eller något annat närliggande 
ställe. Gruppen får däremot pratat och röra vid varandra. 
VIKTIGT! Om någon inte vill vara med så behöver de inte vara med! 
 
Ledarroll: Efter guidningen ska ledaren samtala med gruppen om vad som hände, 
hur olika problem löstes, varför man valde just den guiden, var det ett bra val eller 
inte? Funkade det och i så fall varför? Funkade det inte? Varför inte? 
 
 
Syfte: Att låta eleverna välja en ledare som de litar på. Hur utser man en ledare 
och vilka är de viktigaste kriterierna för en ledare? 
 
 
Triangeln 
 
Ett långt rep lägges ut på klassrumsgolvet och knytes ihop. Alla ställer sig utanför 
cirkeln som repet bildar. Alla tar på sig ögonbindlar, böjer sig ner och håller repet 
i midjehöjd.  
Uppgift: Nu ska gruppen tillsammans forma en liksidig triangel tillsammans. 
Ingen tidsbegränsning och de får prata med varandra. 
 
Syfte: Delaktighet, samarbete 
 
Ledarroll: Observera vem som tar kommandot, varför? Byttes ledaren jämfört 
med en annan gruppövning? Byttes ledare under uppgiftens gång? Lyckades 
gruppen? 
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Utvärdering 
Tycker ni att ni lärt känna era klasskamrater bättre genom gruppövningarna? 

 

 

 

Tror ni att sammanhållningen i klassen kan bli bättre genom gruppstärkande övningar? 

 

 

 

Vad tyckte ni om övningarna? 

 

 

 

Kom det fram under gruppövningarna andra sidor eller dolda talanger ni ej tidigare sett 

hos era klasskamrater? 

 

 

  

 

Övrigt som ni vill tillägga? 
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Figur 2 visar elevernas svar på fråga 2: Känner du dig trygg i klassen? 
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Figur 3 visar elevernas svar på fråga 3: Vill du/kan du arbeta med alla i klassen 

vid grupparbete?  
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Figur 4 visar elevernas svar på fråga 4: Har du någon kompis sedan tidigare i 

klassen? 
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Figur 6 visar elevernas svar på fråga 6: Var/är det lätt att komma in i denna 

klass? 

 

 
 




