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Förord 
 
Vi som har arbetat med detta examensarbete vill passa på att tacka alla inblandade som har 
gjort det möjligt för oss att genomföra detta.  
 
Vi tackar den skola och framförallt den lärare som med öppna armar tog emot oss och lät oss 
använda hennes klass till vårat arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till de elever vi arbetat 
tillsammans med och som med engagemang och med iver deltagit i våra övningar.  
 
Ett stort tack går förstås även till vår vetenskapliga handledare Majbritt Persson som alltid 
funnits där för oss och varit ett gott stöd när vi har strandat. Vi vill även ge ett tack till Terés 
Hedström som givit oss konstruktiv kritik till vårat arbete. 
 
Skellefteå  maj 2003. 
 
 
 
_______________________________                _______________________________ 
 
Åsa Andersson                             Jenny Isaksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Genom detta arbete ville vi försöka stärka en grupps förmåga till samarbete samt tydliggöra 
dess betydelse genom samarbetsövningar. I den sjätte klass som vi arbetade med fanns det 10 
pojkar och 11 flickor. Vi valde att börja med en förstudie i enkätform för att undersöka vad 
den enskilde individen i klassen tyckte om samarbete och dess betydelse. Vi arbetade sedan 
under 7 veckor med samarbetsövningar samtidigt som vi med ett enkelt men strukturerat 
observationsschema studerade klassen. Efterundersökningen blev en enkät för att mäta 
eventuella förändringar som skett i klassen. Resultatet som vi kunde utläsa i enkät två var att 
vi på vissa punkter lyckats tydliggöra samarbetets betydelse.  
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Inledning 
 
Vi valde att arbeta med samarbetsövningar därför att vi tycker att det är viktigt att alla som 
befinner sig i en grupp känner gemenskap och tillhörighet. Vår inspiration fick vi av vår lärare 
Sven-Gunnar Furmark, som vi hade i kursen Skapande och kommunikation i vår utbildning 
till Fritidspedagoger med inriktning mot ungdomar och deras fritid. Vi tror att det i dagens 
samhälle, i och med att vi lever i ett så individualiserat samhälle, kan finnas behov av att inom 
skolan och andra verksamheter, hitta metoder för att stärka grupper. Vi anser att det ligger på 
vårt ansvar, att vi i vårt kommande yrke som pedagoger, tydliggöra allas roller i en grupp och 
även behovet av dessa. Vi vill även påvisa att man tillsammans i en grupp, ges möjlighet att 
nå mål, man aldrig skulle kunna nå ensam. Samarbete är en viktig del i vår vardag. Konsten 
att kunna arbeta tillsammans med andra är ett måste i dagens samhälle. För allas skull är det 
viktigt att vi lär oss att nyttja de olika kunskaper och resurser som finns i enskilda personer 
samtidigt som de som besitter dessa färdigheter lär sig att dela med sig. I fungerande grupper 
handlar det om att man känner trygghet och gemenskap och där tydliggör man den enskilda 
personens betydelse. I grupper som inte fungerar lika tillfredsställande måste man istället 
skaffa sig kunskap om varför problemen uppkommit och hur man på bästa sätt kan lösa dessa.  
 
Bakgrund  
 
Så fort vi ser dagens ljus så omges vi av grupper. Det är i första hand familjen, släkten och 
vännerna. Ju äldre vi blir, desto fler personer kommer vi i kontakt med och på så sätt utökas 
hela tiden antalet grupper. Vi hamnar på dagis, bland jämnåriga vänner, på skolan och sedan 
på arbetet, och vid dessa tillfällen är vi ständigt i kontakt med andra. Gruppen som fenomen 
är en viktig del av vår vardag, för att den, i de flesta fall, skänker oss trygghet och gemenskap. 
Den trygghet som skapas i gemenskap med andra, gör att vi lättare kan hantera stress och 
kriser, vilket även bidrar till att vi höjer kvalitén på vårt liv (Nilsson, 1993).  
 
Bakgrunden till grupparbetes framgång var bl.a. studentrevolten 19681 och den kinesiska 
kulturrevolutionen2. Andra händelser som kom att ha en bidragande orsak till gruppen samt 
”kollektivets” gångbarhet, var att det inom industrin utvecklades olika typer av grupper såsom 
ledningsgrupper. Detta kom att smitta av sig även inom skolans verksamhet i form av 
gruppbaserade undervisningsformer. I slutet på 60-talet tog några skolor till sig vikten av 
fungerande grupper och då fick grupparbete, som då beskrevs som metoden med stort M 
(metod), sitt fäste. Några lärare runt om i skolorna anammade metoden och reaktionen var 
positiv. Eleverna uppskattade arbetssättet och metoden spreds sig då som en löpeld. I mitten 
på 70-talet skulle alla grupparbeta! Detta medförde att eleverna kastades från grupparbete till 
grupparbete. Elevgrupperna blev större och problem att finna lokaler till alla blev svårare. 
Den positiva stämning som förut rådde angående arbetssättet, ändrades och de negativa 
tonerna började nu ljuda. Grupparbete som arbetsmetod fick nu dåligt rykte och man vände 
åter till den traditionella undervisningsform som talade om behovet av en stark ledare. Under 
90-talet så kommunaliserades skolan och nya krav ställdes på skolenheterna. Ansvaret fördes 
nu över på kommunerna, vilket bidrog till att lärarna fick nya arbetsuppgifter samt nytt 
inflytande. Nu skulle man åter igen arbeta i grupper och lärarna delades in i arbetslag för att 

                                                 
1 ”En revolt mot professor väldet och vetenskapens autoritära maktstruktur… Skulle ersättas med kritisk 
diskussion och självstyrande problemorienterade projektgrupper”.( Fleming, 1997) 
2 Riktade sig framförallt mot ledande personer på olika nivåer i samhället vilket ledde till våldsamma strider i 
Kina. Utbildningen drabbades hårt då politiska aktiviteter ersatte undervisningen och många högutbildade 
skickades ut för att arbeta inom jordbruket under lång tid.(NECD, 1997) 
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tillsammans åstadkomma synliga resultat med vilka skolan skulle profilera sig inför 
föräldrarna (Arfwedson, 1992). 
Generellt kan man säga att skolan ständigt är i utveckling och att den präglas av samhällets 
framsteg, detsamma gäller undervisningsmetoder. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet, (Utbildningsdepartementet 1994), framhåller 
man detta i följande text:  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. (s.15) Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den skall 
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.(s.7) 

 
Under vissa perioder talas det mycket om ett visst sätt att arbeta för att sedan tonas ner och ge 
plats åt ytterligare en annan metod som tycks ligga mer i tiden. I och med att utvecklingen 
sker i ett snabbt tempo så kan det vara svårt att hinna med. Det som dock inte förändras med 
tiden är att grupparbete som arbetssätt bidrar till att utveckla elevernas möjlighet att samverka 
med andra, vilket i sin tur kan leda till förbättrade relationer i en grupp/klass (Arfwedson, 
1992). 
 
I LPO-94 belyser man detta med orden: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (s.5) Skolan skall vara öppen 
för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. (s.6) 
 

Under 80-talet skulle skolorna arbeta fram lokala arbetsplaner, där man skulle belysa vilka 
ambitioner som fanns vid respektive skola. I den kommunen vi var i har man, i deras Barn 
och utbildningsplan (2001-2004) utarbetat följande mål att sträva mot:  
 
Mål att sträva mot för alla barn/studerande och vuxna: 

 
• Att man visar varandra respekt.   
• Är medvetna om hur det egna beteendet 

påverkar relationer till andra människor.  
• Kan hantera konflikter. 
• Aldrig utsättas för mobbing eller kränkande 

behandling. 
  
Grupputveckling  
 
De ungdomar som får känna sig delaktiga i en grupp, tillsammans med klasskamrater som 
stöttar varandra, stärker sitt självförtroende, blir mer ansvarsfulla och mer motiverade inför 
sitt eget skolarbete. Detta gynnar då läraren som får ägna mer tid till kreativ undervisning 
istället för att ödsla all sin energi på att hålla ordning. Att utveckla sin personlighet, att 
förtydliga sin identitet och att växa i sitt självförtroende är inte lätt. Det är väldigt svårt att 
klara av det på egen hand och det är i samspel med andra människor som man kan lära känna 
sig själv samtidigt som man kan lära känna andra. Tydligt är också att man i mindre grupper 
känner större trygghet (Wahlström, 1993). 
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Vad är en grupp?  
 
Grupper kan vara stora eller små och fungera på olika sätt. Man kan ha olika definitioner på 
en grupp, men det man säkert kan säga är att en grupp består av 2, 3 eller fler personer 
(Nilsson, 1993). För att människor ska kunna fungera tillsammans i en grupp så krävs det 
även någon form av samspel. I och med att en grupp består av olika personligheter, så fordras 
det av var och en att man accepterar allas rätt att vara olika. Kombinationen som gruppen som 
sammansättning innebär, kan bidra till att gruppen många gånger blir en tillgång, men den kan 
även bli orsak till svårigheter (Wirtberg, 1991). Eftersom samspelet mellan människor blir 
svårare att genomföra om det blir för många i en grupp, så bildas det ofta mindre grupper i 
den stora gruppen (Nilsson, 1993).  
 
Det finns olika typer av grupper, exempelvis formella och informella grupper. I de formella 
grupperna finns det ofta en eller flera utsedda ledare, man har ett mål, man skall hinna med att 
göra saker som man har fått i uppgift, och man koncentrerar sig på uppgiften som gruppen 
fått. I den informella gruppen finns det ofta ledare men dessa brukar inte synas lika bra som i 
den formella gruppen. I den här gruppen inriktar man sig mer på den sociala planet, vilket 
innebär att man lägger stor vikt på gemenskap. Relationerna är väldigt viktiga, så viktiga att 
man ibland kan glömma bort att utföra den uppgift som gruppen tilldelats. Sen finns det något 
man kallar för referensgrupp och det är en grupp som man tillhör eller som man vill tillhöra. 
Uttrycket uppkom redan på 1940-talet av en man som heter Hyman Herbert. Han fann att den 
status man själv uppfattar sig ha, inte enbart kunde förutsägas utifrån faktorer som t e x 
inkomst och utbildning. Ens upplevda status var ofta mer beroende av vilka sociala grupper 
man använde som jämförelse eller referenser vid bedömning av sig själv (Nilsson, 1993). 
 
Gruppens betydelse  
 
Vi människor är beroende av varandra, det finns inte många saker som vi gör helt själva. 
Grupper är en del av ens liv vare sig vi vill det eller ej och gruppen kan ge en stöd och hjälp 
när man behöver det. Kort sagt kan man säga att mycket av våra liv kretsar just kring grupper, 
och grupperna i sig får stå för en massa beslut, som ibland gör stor inverkan på våra liv och 
vår vardag. Grupper är viktiga, för att de ger oss en chans att jämföra oss med andra 
människor. Kan vi inte jämföra oss med andra, så kan det leda till att vi brister i kontakten 
med andra människor, vilket kan göra att vi känner oss osäkra, att vi inte litar på andra 
människor och att vi känner oss utanför (Nilsson, 1993). 
 
Samarbete – konkurrens  
 
Att samarbeta, att arbeta tillsammans med stöd ifrån varandra i en gemensam och aktiv 
process, är inte alltid så lätt. Målet med samarbetsövningar är att försöka att dämpa den 
individuella och tävlingsinriktade processen och istället tydliggöra att den enskildes bidrag i 
ett grupparbete är betydande för gruppens gemensamma resultat (Sahlberg, 1998). Vid ett 
samarbete krävs det av den enskilda individen, att den engagerar sig så att gruppen 
tillsammans ska kunna nå ett gemensamt resultat. Viktigt att poängtera är dock att det är lika 
viktigt att kunna samarbeta, som det är att ha förmåga att tala, läsa och skriva (Arfwedson, 
1992). 
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Grupparbete som arbetsform 
 
I skolmiljö sker den mesta undervisningen i gruppsituationer. Det som varierar är gruppens 
storlek, dess innehåll, samt metod. I stora grupper kan det vara svårt för alla att komma till 
tals och det som då händer är att de tysta och svagare ignoreras medan de högljudda och 
duktiga eleverna dominerar. Det som krävs vid ett grupparbete är att man aktivt talar med 
varandra om arbetsuppgiften. Det bör man göra för att på så sätt kunna ventilera åsikter och få 
möjlighet att få andras syn på saken det handlar om, en sorts feedback skulle man kunna säga.  
För att man som enskild individ ska känna sig betydelsefull måste även alla i gruppen ha en 
uppgift att fylla (Arfwedson, 1992). Det är inte så ofta som arbetsuppgiften är det svåraste 
momentet i ett samarbete, utan istället att organisera arbetet i gruppen. Grupparbete som 
arbetsmetod används inte för att man ska uppnå ett bättre resultat, utan istället för de 
möjligheter som ges när man arbetar med andra. Man får fler synpunkter, andra sätt att se 
problemet, stimulering och fantasi, som förhoppningsvis i nästa led kan bidra till att uppgiften 
kan lösas (Nilsson, 1993).  
 
Vid grupparbeten delar man in den stora gruppen i mindre grupper. Att sträva efter att alla ska 
bli nöjda vid en gruppindelning, är i stort skett omöjligt. En klass består av så många 
relationer att hur man än gör så kommer man att bryta vissa förbindelser och istället ställa till 
med ett mindre kaos. Något man ska försöka att komma ihåg är, att en metod som används 
flitigt kommer till slut att kännas tråkig. Så variation vid gruppindelningar är trots allt att 
föredra. Tydligt är, att beroende hur gruppindelningen gått till, så speglar det resultatet av 
samarbetet. Innan man delar in klassen i grupper kan det vara klokt att diskutera 
indelningsmetoder. Där bör man försöka att belysa betydelsen av att kunna arbeta med olika 
människor, även sådana som man inte uppskattar. Viktigt att tänka på är också att inte placera 
allt för många individer i samma grupp, samtidigt som även allt för små grupper kan bli 
problem. I stora grupper kommer oftast inte alla till tals och i små grupper kan det hända att 
de tillsammans inte besitter den kunskap som krävs för att lösa arbetsuppgiften. Om en 
skolklass ska delas in i grupper så rekommenderas att man placerar 4 – 6 personer i samma 
grupp. Det finns nog inga grupper där olika uppfattningar inte förekommer, så även i 
skolklasser. Dåliga relationer och bristande kunskaper är några faktorer som spelar in när det 
gäller motsättningar människor emellan. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, med många 
löst grundade inställningar som ofta kan leda till motsättningar. Ges man möjlighet till 
bekantskap, som vid ett grupparbete, kan relationer förbättras och tänkesätt förändras 
(Arfwedson, 1992). 
 
Roller i en grupp:  
 
Med tanke på alla personligheter som vi omges med så finner vi även olika roller i en grupp, 
som t.ex. den clownen, den inofficiella ledaren, kritikern och den duktiga. Hela tiden anpassar 
vi vår roll efter den situation vi befinner oss i. Tittar man ytterligare lite djupare så finner man 
även stora skillnader mellan den manliga och kvinnliga rollen. En annan situation som de 
flesta känner igen sig i är när en grupp av enbart kvinnor förändras när det kommer in man. 
Trots att männen befinner sig i minoritet i en grupp, så tar de ändå ofta på sig de ledande 
rollerna samt en stor del av besluten som fattas (Wirtberg, 1981).  
 
Rollerna i en grupp är mer eller mindre bestämda. I och av gruppen formas individen.  Det här 
beror dels på personens karaktär, gruppens sammansättning och uppgifter. Märkbart är att om 
någon person vid ett tillfälle är borta, eller att någon person tillkommer, så kommer gruppens 
struktur att förändras. I tidigt skede i en gruppsammansättning finns det alltid risk för 
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störningar. Konflikter kan uppstå om någon person inte tar hänsyn till de andra, utan helt 
enkelt väljer ut den roll den tycker att den ska ha. Antingen accepterar gruppen personens 
beslut och går vidare, eller så utbryter missnöje i gruppen och konflikt uppstår.  Vid den här 
tidpunkten ska alla personer undersöka var i förhållande till de andra man står och vilket 
förhållande man ska ha till varandra. Gruppen kommer att få svårigheter om rollerna inte 
passar varandra. För att gruppen ska fungera bra, krävs det att det finns roller som stödjer och 
kompletterar varandra (Arfwedson, 1992). 
 
Några tydliga roller i en grupp är bl.a. dessa: 

 
• Clownen: Den här personen gör sitt bästa för att hålla gruppen samman vid eventuella 

meningsskiljaktigheter, detta även för att slippa beröra känsliga och allvarsamma 
frågor. Personen håller stämningen uppe med hjälp av humorn och får gruppens 
medlemmar att skratta. Bakom den här personen döljer sig en känslig person som 
försöker undvika att bli sårad. 

• Den inofficiella ledaren: Tar på sig rollen som ledare utan att ha blivit utsedd av 
gruppen. Driftig i arbetet och förväntas av de andra medlemmarna komma med idéer 
och åsikter allteftersom arbetet pågår. Uppfattningar kring ”ledarens” roll kan vara 
tvetydig, ena gången får personen beröm, andra gången kritik. 

• Nej – sägaren eller kritikern: Förkastar ständigt andras idéer och kommer sällan med 
egna alternativ. En fara är att gruppmedlemmarna börjar tvivla på sin egen förmåga. 
De flesta av oss har ju en sträng ”självkritiker” inombords som lätt kan väckas och 
stärkas av kritik utifrån. Ständig kritik kan få den mest entusiastiska grupp att tappa 
sugen.  

• Den duktiga: Den här personen har talets förmåga och allt som den säger låter 
förståndigt. Ofta behärskar personen konsten att uttrycka sig som en expert vilket inte 
har något att göra med personens intelligens. De andra medlemmarna i gruppen vill 
ofta ha den här personens uppskattning. Personer av det här slaget skänker trygghet 
och det finns ett behov av att ha en person av det här slaget i varje grupp (Wirtberg, 
1981). 

 
De flesta roller behövs i en grupp, men det är när rollerna blir överdrivna som problem 
uppstår. Det svåra i arbetet är att försök hitta en balans i sin roll samtidigt som man 
tillsammans ska utföra ett effektivt arbete på ett arbetssätt som alla trivs med (Wirtberg, 
1981). Som lärare finns det några enkla tecken att titta på, för att se om en grupp fungerar bra 
tillsammans. Det man först kan titta på, är hur gruppmedlemmarna är placerade i förhållande 
till varandra. Sitter man på ett led kan man anta att det inte utbyts några funderingar eller 
tankar kring arbetsuppgiften. Sitter man istället samlad kring ett bord, så finns det underlag 
för att man ska kunna utbyta information. Även kroppsspråket talar tydligt om för oss hur 
pass engagerad man är. Sitter man framåtlutat och nära sina kamrater så kan man anta att det 
pågår något sorts engagemang. En intressant detalj är även, att de som sitter mitt emot 
varandra, i genomsnitt talar mer till varandra än de som sitter sida vid sida (Arfwedson, 
1992). 
 
 
Manligt och kvinnligt  
 
När flickor är i förskoleåldern lekar de gärna i mindre grupper eller i par, med en bästis. 
Flickor lekar ofta samarbetslekar, vilket många gånger leder till att man blir osams i gruppen 
och då riskerar gruppen att upplösas, trots att flickorna är måna om relationerna. Pojkar tycker 
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istället om att leka i större grupper, där alla får var med och leka. Problem som ofta uppstår i 
en sådan grupp, är att alla i pojkgruppen försöker att bli ledare. Ofta uppstår slagsmål och då 
lär sig pojkarna, genom att använda sin styrka, att den som är starkast, vinner. Pojkar 
använder sig även oftast av regler när de leker. Följer man inte reglerna så får man ej vara 
med i gruppen. Flickorna klarar många gånger av att reda ut sina problem, utan regler 
(Nilsson, 1994). Att som kvinna vid vuxen ålder ta på sig rollen som ledare kan ge upphov till 
komplikationer. I och med att yrket är traditionellt manligt och att ordet ledare för många är 
synonymt med ”manlig ledare”, så kan detta bidra till att man till en början har svårt att 
acceptera henne som ledare (Arfwedson, 1992). 
 
Samarbetsinlärning  
 
Samarbetsinlärning innebär att arbete sker i mindre grupper där man arbetar mot ett 
gemensamt mål. Man strävar efter att på bästa möjliga sätt lära sig själv någonting, samtidigt 
som man tillför gruppen något. Uppgiften som gruppen får, går inte att utföra om inte alla i 
gruppen deltar, det är alltså inte tillåtet att åka snålskjuts på andra gruppmedlemmar. Som 
gruppmedlem är det viktigt att ta till sig två stycken huvudprinciper vid samarbetsinlärning; 
man skall aktivt delta i gruppen, samtidigt som man skall hjälpa och stödja de andra i 
gruppen. För att grupparbetet skall bli så effektivt som möjligt, krävs det att alla i gruppen 
känner att de är i samma situation som de övriga i gruppen. Som ett exempel så kan man 
tänka sig ett fotbollslag, där alla spelare har en viktig uppgift att utföra. Fungerar inte 
samarbetet så blir det nog heller inga mål gjorda. Man arbetar mot att de som är i gruppen 
skall känna sig beroende av varandras framgångar på ett positivt sätt, för att 
samarbetsinlärning skall bli större. När uppgiften är slutförd skall alla i gruppen reflektera 
över sina egna insatser i gruppen. Detta är en jämförelse mellan det traditionella normerna och 
normerna vid samarbetsinlärning.  
 
Traditionella normer   Samarbetsinlärnings normer 
 
• Individuellt arbete inom gruppen   Gruppen är beroende av varandra 

”en för alla, alla för en” 
• Inget individuellt ansvar  Ingen får åka snålskjuts på någon annan 
• Homogena grupper, nivåtänkande  Olikheten utnyttjas 
• Utsedd ledare, bär ansvaret för uppgiften Gemensamt delat ledarskap 
• Individuellt ansvar   Gruppmedlemmarna har ansvar för hela  

gruppen/verksamheten 
• Gruppen bildas endast utifrån uppgiften Långsiktigt och gemensamt arbete 
• Gruppfärdighet lärs inte ut  återkommande träning 
• Läraren deltar ej i verksamheten  Läraren observerar ingriper vid behov 

för att leda och sporra 
• Gruppens arbete utvärderas inte  Gruppen bedömer sitt arbete och  

ger varandra feedback 
• Personlighetens tillväxt stöds  Stödjer varandras personliga växande & 
• slumpmässigt   självvärdering.  

(att lyssna och uppskatta) 
    

I Sahlbergs bok har Johnson och Johnson, (1990) samt Folland och Kohonen, (1990),  
utvärderat skillnader mellan traditionellt grupparbete och samarbetsinlärning. Vid 
samarbetsinlärning indelas eleverna i mindre grupper som vanligen består av 2-4 personer. Ju 
större grupperna är, desto mer utvecklande färdigheter i grupparbetet förutsätts, enligt 
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traditionella grupparbetets normer. Vid samarbetsinlärning anser man att det är bra om 
gruppmedlemmarna har olika kunskaper/färdigheter t.ex. språkliga eller sociala. Det är också 
bra om det finns både pojkar och flickor i en grupp. Undersökningar har visat, att 
lågpresterande elever har störst nytta av samarbetsinlärning, men även att högpresterande 
elever når åtminstone samma nivå, som när de studerar själva som i grupp. Många lärare har 
vittnat om hur arbetsron i klasserna har förbättrats, elevernas respekt för varandra har ökat och 
lärarens arbete har utvecklats och blivit mer intressant genom samarbetsinlärningens normer. I 
samarbetsinlärning försöker man att stödja utvecklingen av en sund och stark självkänsla hos 
varje individ. Övning är nyckeln till begreppet samarbete. Det är ingenting som man bara kan. 
Det krävs tid, misslyckande och positiva resultat för att man stegvis ska komma sig framåt, 
med både dess mål och syfte. Målsättningarna med samarbetsövningarna är att man ska hjälpa 
varandra, att alla ska delta aktivt, och att alla tar sitt ansvar. Man arbetar helt enkelt efter 
mottot; en för alla, alla för en. (Sahlberg, 1998) 
 
Tidigare forskning 
 
I en uppsats, (Peratt 1998), för magisterkurs var syftet bland annat att förse individer i en 
grupp med verktyg för välbefinnande och relationsutveckling. I uppsatsen beskriver han i sitt 
resultat att de förändringar som skett under och efter hans studie har resulterat i bättre 
stämning, positiva vibrationer samt ökad energi hos de personer som innefattats i 
undersökningen. I studien framkom också att alla som deltagit anser att de fått bättre 
relationer till varandra i och med att man känner varandra bättre, bryr sig mer om varandra 
och har lättare för att ta upp problem som framkommer. I sitt förord citerar han ett förord till 
Perattidifferentialen, 1997, det står som följer:  

Dagligen upplever individen frustration över sin oförmåga att åstadkomma det hon 
vill. Detta får emellanåt en hämmande inverkan på självförtroende och kan leda till 
störningar i samspelet med andra. Man vet inte hur man ska analysera och tolka 
svårigheter än mindre hur man ska kommunicera för att lösa dem. Det föreligger 
därför behov av metoder som får människor att växa och fungera socialt. (Peratt, 
1998) 

 
Syfte:  
 
Ett försök att stärka en grupps förmåga till samarbete, samt tydliggöra dess betydelse. 
 
Metod 
 
Försökspersoner 

 
Vi har gjort en undersökning i en sjätteklass för att se om det går att stärka en grupps förmåga 
till samarbete genom samarbetsövningar, samt tydliggöra dess betydelse. I klassen fanns 21 
elever med fördelningen 10 pojkar och 11 flickor. 
 
Bortfall 
 
I enkät 1 var det 3 stycken som var frånvarande och i enkät 2 var det 1 person som var 
frånvarande (se bilaga 1 och 2). Vid samarbetsövningarna var det några enstaka bortfall (se 
bilaga 3). 
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Material 
 
Enkät  
Vi valde att använda oss av enkäter (bilaga 1 och 2), eftersom vi ansåg att det skulle bli den 
bästa mätningsmetoden för att nå vårat syfte. Vi valde att koncentrera frågorna utifrån 
elevernas förmåga till samarbete samt samarbetets betydelse för dem. Vi valde att inte 
använda oss av samma enkät vid de båda tillfällena, utan formulerade om frågorna så att vi 
skulle få deras syn på om de tyckte att det hade skett någon förändring samt om deras egen 
inställning till samarbete och dess betydelse hade förändrats. Den relation som vi hoppades att 
vi skulle kunna bygga upp med eleverna under de veckor som vi arbetade tillsammans, ledde 
förhoppningsvis att till att många av dem kom att känna vår ”personliga kontakt”. Tack vare 
den antog vi att vi skulle få fler ordentligt och sanningsenligt skrivna svar vid vår avslutande 
enkät under vårt sista arbetspass.  
 
Det fanns många olika informationsinhämtande metoder att använda sig av. Eftersom vi 
skulle vara i en grupp, hade vi valt att använda oss av en gruppenkät, vilket även 
rekommenderades i Enkätboken (Trost, 2001). Metoden används med fördel på ställen där 
många personer är samlade och man kan på så sätt enkelt nå dem. Enkäter är ganska likt 
intervjuer, frågor ställs och besvaras. Det som skiljer dem åt är att den som svarar på frågorna 
också själv noterar sina svar, samt att någon intervjuare inte förekommer. Öppna frågor 
rekommenderades inte vid stora enkätutgivningar, då materialet bl.a. kunde bli tidsödande att 
sammanställa, samt att det kunde uppkomma problem med att tyda handskriven text (Trost, 
2001). Vi valde dock att ställa många öppna frågor och följdfrågor (se bilaga 1 och 2), för att 
få en så breda och personliga svar som möjligt. Vi ansåg att det skulle vara möjligt i och med 
att antalen svarsalternativ endast skulle bli 21 stycken.  
 
Observationer 
Genom att observera (bilaga 3) klassen, så kunde vi skapa oss en bild om hur deras samarbete 
fungerade. Vi delade in observationsschemat i kategorierna engagemang, samarbete, fysisk 
kontakt, resultatet av uppgiften samt delaktighet. Dessa faktorer tyckte vi var grunden för vårt 
syfte, samarbete, och då även för att ett lyckat samarbete ska kunna genomföras. Vi gjorde 
sedan så att vi även delade in observationsschemat i hur gruppen hade fungerat under de olika 
lektionstillfällena. Kategorierna på dessa var bra, medel och dåligt. Vi räknade ut, både i 
procent och antal elever, hur många elever som skulle ingå i dom olika kategorierna, för att vi 
på ett så sätt enkelt sätt som möjligt, skulle kunna fylla i observationsschemat. Vi genomförde 
kontinuerliga och strukturerade observationer (se bilaga 3), av eleverna i deras naturliga 
miljö, samtidigt som vi försökte att iaktta deras förhållande (samspel) till varandra.  
 
När man observerar så iakttar man. Det är något som görs medvetet och i ett bestämt syfte. 
Observationer är ett sätt att utvärdera och utveckla arbeten. För det mesta så observerar man 
bara en persons beteende, det är det som kallas för traditionella observationer. Om man vill få 
ut mer av observationerna så kan man inrikta sig mer ingående på t.ex. samspel mellan vuxna 
- barn, en hel grupp eller olika miljöer. Syftet med observationer är att se vad som händer med 
en grupp eller t.ex. ett barn. Vilken miljö man vistas i, kan ha inverkan på en grupps beteende. 
Tiden när man observerar kan variera, men det är vanligt att man brukar observera 5 minuter 
åt gången. Man kan observera korta stunder under en längre period och föra protokoll 
eftersom, eller så kan man skriva ner sådant som man observerat, senare. Man måste 
bestämma sig för hur man skall observera. Det viktigaste när man skall observera är, att man 
gör det så att det går att utvärdera informationen som man samlat in, annars kommer inte 
materialet att vara betydelsefullt (Rubinstein, 1986). 
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Normalfördelningskurva 
 
Vi har valt att använda oss av normalfördelningskurvan för att på ett enkelt sätt förklara hur vi 
har kommit fram till de procentsatser som vi använt oss av.  
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0.2% 1.8% 14.0% 34.0% 34.0% 14.0% 1.8% 0.2%

 
                                                                      dåligt 
                                    

                                                                         
                        medel 
 
        bra 
 
 
Figur 1. Uppfattning om procentfördelning. 
 
Våran definition av skalan; bra, medel och dåligt. (i procent och antal elever) 

 Bra.  85%-100% (ca 18-21st ) 
 Medel.  69%- 84% (ca 15-17st ) 
 Dåligt.  –68% (ca –14st ) 

( Rudberg, 1993) 
 
Observationsschema (fylls i med X) 
 bra medel dåligt 
engagemang    
samarbete     
fysisk kontakt   
resultatet av uppgiften    
delaktighet    
 
Definition av orden: 

 Engagemang. (intresse, inblandning) 
 Samarbete. (gemensamt arbete, lagarbete, samverkan) 
 Fysisk kontakt. (beröring/kontakt) 
 Resultatet av uppgiften.(vad man åstadkom) 
 Delaktighet. (medverkan) 

(Definitionen av orden är tagna från data programmet Words synonym ordlista) 
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Genomförande 
 
För att nå fram till ett resultat utifrån syftet, använde vi oss av en förundersökning (bilaga 1), 
samarbetsövningar och kontinuerliga observationer (bilaga 3), samt en efterundersökning 
(bilaga 2). Vid enkät tillfällena fick eleverna sitta på sina ordinarie platser i klassrummet. Vi 
gick muntligt igenom enkäterna vid båda tillfällena, innan de fick börja svara, för att det inte 
skulle uppstå några oklarheter kring de frågor som vi skrivit.  
 
Vi valde att variera samarbetsövningar inom olika ämnen, för att de skulle passa så många 
elever som möjligt. Syftet med övningarna var att försöka att betona den enskildes betydelse i 
en grupp, samt gruppens betydelse för den enskilde individen. Efter varje lektionspass 
reflekterade vi tillsammans med eleverna över de övningar som vi haft, samt att de fick 
komma med spontana kommentarer angående de övningar som genomförts. Vi betonade vid 
de olika tillfällena att det var viktigt att de verkligen vågade säga vad de tyckte och stå för det. 
Vårat syfte med det var, att genom olika tankar och funderingar som eleverna lyft, 
medvetande göra och väcka tankar kring samarbete och dess betydelse. Vi arbetade med olika 
skolämnen som bland annat svenska, gymnastik, och musik (bilaga 3). Nilsson, (1993) skriver 
att i skolmiljö sker den mesta undervisningen i gruppsituationer. Det som varierar är gruppens 
storlek, dess innehåll, samt metod. I stora grupper kan det vara svårt för alla att komma till 
tals och det som händer då är att de tysta och svagare ignoreras medan de högljudda och 
duktiga eleverna dominerar, detta enligt Nilsson, (1993). Vi valde därför att vi skulle dela in 
eleverna i grupper, eftersom gruppindelning kan ha stor betydelse för resultatet. Vi följde 
även Arfwedsons (1992), rekommendation, om att ha 4-6 elever i varje grupp. Vi valde att 
under varje lektionspass hjälpas åt med kontinuerliga observationer. Vi använde oss av ett 
strukturerat observationsschema för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna mäta de faktorer 
som speglar vårt syfte. Vi delade in observationsschemat i kategorierna engagemang, 
samarbete, fysisk kontakt, resultatet av uppgiften, samt delaktighet. Efter varje lektionstillfälle 
gick vi sedan tillsammans igenom hur vi hade upplevt att eleverna hade uppträtt och agerat, 
utifrån dessa kategorier sett. Vi diskuterade oss sedan fram till ett gemensamt resultat av 
dagen, innan vi fyllde i observationsschemat. Under dessa 8 tillfällen som vi var i klassen 
ledde vi guppen utan inblandning av klassläraren. Hon gav oss möjlighet att välja om hon 
skulle vara med eller inte och då valde vi att själva arbeta med klassen. Vid det sista tillfället 
gick vi igenom de övningar som vi hade hunnit med under de veckor som vi varit där. Den 
gången tydliggjorde vi ytterligare vikten av samarbetets betydelse, samt ett försök i att en 
sista gång försöka att stärka gruppens förmåga till samarbete. 
 
 
Tidsplan  
 
VT  2002 Val av ämne. PM skrivs. Inläsning av litteratur i ämnet. Utformning av 
bakgrund, syfte, metod, enkät och samarbetsövningar. Första kontakten knyts med 
handledaren. 
 
HT 2002 Fortsatt arbete med bakgrund. Planering av samarbetsövningar samt enkäter. 
Besök hos handledaren uppe i Luleå. 
 
VT 2003 Justering av bakgrund, metod, enkät, samarbetsövningar och 
observationsprotokoll. Knöt kontakt med klassläraren i den aktuella kommunen, där 
förändringsarbetet skulle äga rum. Utskick angående vårt kommande utvecklingsarbete 
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gjordes av klassläraren i form av ett brev till föräldrarna. Resultatbearbetning och slutförande 
av rapporten samt opponering av arbetet. 
 
 Tidsplan för genomförandet i klassen 
 

• Vi började med att lämna ut en enkät (bilaga 1), den första veckan. Sedan hade vi 
några övningar för att få lite fakta runt omkring eleverna, samt samarbetsövningar 
(bilaga 3). Detta gjorde vi för att kunna skapa oss en helhetsbild av klassen, samt se 
vad eleverna hade för uppfattningar om samarbete och dess betydelse.   

• Veckorna 2-6 fortsatte vi med samarbetsövningar. Vi kom att kontinuerligt under 
dessa veckor genomföra olika typer av samarbetsövningar. Vi använde oss av ämnena 
gymnastik-, svenska-, drama, musik och bild- lektioner (bilaga 3).  

• Sista veckan gjorde vi några samarbetsövningar, samt en slutenkät (bilaga 3), för att 
mäta om det skett någon eventuell förändring.  

 
Resultat 
 
Enkätsammanställning 1 
 
När vi bad eleverna förklara vad ordet samarbete betyder för dem, beskrev alla, men på olika 
sätt, att man arbetar tillsammans. De flesta i gruppen var även överens om att de ibland 
samarbetar under lektionstid. Ämnen som de nämnde, där samarbete förekom, var bl.a. 
matematik, idrott och när de läser böcker. Av enkäten kunde vi även utläsa att den 
övervägande delen av eleverna tyckte om att samarbeta, men att det sedan kunde bero på vem 
de arbetade med och vad de skulle göra. Fördelarna som nämndes var att man vid samarbete 
kan jämföra svaren vid svårare uppgifter, att det går lättare när man hjälps åt och att arbetet 
blir bättre och det är roligare att arbeta tillsammans. Endast en elev tyckte inte om att 
samarbeta och anledningen till det var att den eleven tyckte sig arbeta bäst själv. Alla ansåg 
det även vara viktigt att kunna samarbeta. Några hänvisade till framtiden, för att kunna jobba 
med sina arbetskamrater. Andra nämnde att man lättare lär känna varandra, att man lär sig 
saker som andra kan och att man får öva på att komma sams. Mer än hälften som svarade på 
enkäten tyckte inte att de kunde arbeta med alla i gruppen. Anledningen till det ansåg de vara 
att det fanns personer som de inte kom överens med, att vissa personer presterade mindre och 
att man då inte göra framsteg, samt att det ofta blir tjafsigt. De som tyckte sig kunna arbeta 
med alla var ett mindre antal och de var positiva till att samarbeta under idrotten. Två 
personer hade svarat att det berodde på vad som skulle göras. Större delen av eleverna tyckte 
att det alltid är viktigt att lyssna på vad andra har att säga. Det var viktigt om något allvarligt 
hade hänt, men även att man lyssnade på andra för att bli omtyckt och för att få höra deras 
åsikter. En elev nämnde att den inte orkar lyssna på vissa personer och en annan nämnde att 
om man inte får någon respons på det man säger så kan man lika gärna vara tyst. Endast två 
elever var negativa eller osäkra på om de lär sig någonting när de samarbetar, resten var 
positiva. De tyckte att de lärde sig att lyssna och komma överens med andra. De nämnde även 
att de får ta del och lära sig vad deras kompisar kan, att det är enklare att lära sig saker och att 
de, genom att lära känna varandra bättre, kan bli kompis med fler. När eleverna beskrev sin 
egen roll i gruppen, kom följande roller fram; ledaren, clownen, den pratiga, den som tycker 
om det mesta, den tysta, den duktiga och den som vill vara snäll. Sedan fanns det två elever 
som tyckte att det var svårt att sätta ord på vilken beskrivning som passade bäst in på just 
dem. Största delen av gruppen tyckte att det skulle bli kul att vi kom till deras klass för att ha 
samarbetsövningar. Två elever verkade vara mera tveksamma när de svarade att det skulle bli 
rätt så kul.  
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Enkätsammanställning 2 
 
När eleverna i slutenkäten skulle beskriva ordet samarbete svarade de bl.a. följande; att man 
arbetar tillsammans, att man ska nå ett gemensamt mål, att alla är delaktiga i arbetet, 
gemenskap, att man måste kunna samarbeta med alla, lagarbete samt vänskap. Alla var 
positiva till de övningar som vi genomförde, men på olika grunder. Vissa tyckte att de har lärt 
sig mer om samarbete, andra är positiva till att de har fått göra annat än att sitta i skolbänken. 
Hälften av gruppen tyckte att det var lättare att samarbeta med alla nu efter övningarna. 
Någon skrev att tidigare så var det alltid vissa som ville bestämma, men att nu fick även andra 
vara med och göra det. En annan nämnde att det har varit bra att ha fått vara i olika grupper 
hela tiden och att man på grund av det hade lärt sig samarbeta bättre med vissa elever. Den 
andra hälften ansåg att det inte hade skett någon förändring och att det kändes ungefär som 
förr när man skulle samarbeta i klassen. Mer än halva klassen ansåg också att gemenskapen i 
gruppen inte hade blivit bättre efter de övningarna som vi hade gjort. Det blev lika många 
som svarade att de kunde arbeta med alla i gruppen, som de som inte tyckte att de kunde göra 
det. De som var positiva ansåg att de kunde arbeta med alla, trots att resultatet inte blev lika 
bra med alla. De nämnde även att de som de inte hade kunnat samarbeta med så bra med förr, 
hade de fått en bättre kontakt med nu. De som inte kunde arbeta med alla svarade att det 
berodde på att det fanns elever som de inte gillade, att man inte kunde arbeta med alla för att 
man inte hade samma åsikter, samt att en del var långsamma. Det största antalet svar fick 
svarsalternativet, ibland. Anledningen till det var, enligt enkät svaren, att det berodde på vad 
man skulle göra och med vem man skulle arbeta och att en del var snabba och en del var 
långsamma. De flesta ansåg att deras förståelse för samarbetets betydelse hade ökat måttligt. 
Två stycken elever tyckte att deras förståelse var oförändrad medan fyra ansåg att deras 
förståelse hade ökat ganska mycket. Drygt hälften av eleverna var osäkra på om dessa 
samarbetsövningar kan stärka en grupp. De personer som trodde att det gick skrev att om man 
bara vill så går det, man måste engagera sig. Andra åsikter var att någon tyckte att alla hade 
blivit mycket snällare mot varandra samt att man genom övningarna lärt känna varandra 
bättre. Större delen av eleverna tyckte inte att deras roll i gruppen hade förändrats under de 
veckor som vi hade varit där. Ca 2/3 av gruppen tyckte att de hade lärt sig något genom att ha 
dessa övningar. Det som de tyckte att de har lärt sig var bl.a. mer om att samarbeta. Det 
nämns även bland enkät svaren att alla ska få vara med och bestämma och att någon tycker sig 
ha blivit en bättre kompis. Någon skriver att dess koncentrationsförmåga har förbättrats och 
någon har lärt sig att hjälpa andra. De anser att vi klarade våran uppgift bra och att vi var 
tydliga, lätta att förstå och trevliga. En elev nämner att om det var något som hade varit dåligt, 
så var det de som hade flamsat.  
 
Jämförelse av båda enkät resultaten 
 
När vi jämförde de svar som vi fick vid frågan om eleverna kunde beskriva vad ordet 
samarbete betyder för dem, så kunde vi vid det andra tillfället utläsa att vi fått fler och bredare 
formuleringar. De ger bl.a. dessa förklaringar, att de har lärt sig att se till andras behov och att 
alla ska få vara delaktiga i beslut som skall tas. I den första enkäten svarade ca hälften att de 
tyckte om att samarbeta. I den andra enkäten svarade hälften av gruppen att de tyckte att det 
blivit lättare att samarbeta med alla nu, efter de övningar som vi har haft, medan den andra 
hälften inte tyckte att det har blivit någon förändring alls. I frågan om hur de kände inför att 
samarbeta med alla i gruppen så hade svarsalternativen blivit positivare. Fler ansåg att de 
ibland, kunde arbeta med alla i gruppen, fastän det i vissa fall berodde på med vem man 
skulle arbeta och på vad man skulle göra. Eleverna svarade även på frågan om vilken roll de 
hade i gruppen. De flesta tyckte inte att den hade förändrats under de övningar som vi hade 
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haft. De flesta var positiva till att samarbeta och trodde att de hade lärt sig någonting genom 
övningarna. Vid frågan vad de lärt sig av att samarbeta, uppkom alternativ som inte nämnts i 
den första enkäten. Bl.a. mer allmänt om samarbete, någon har blivit en bättre kompis, att 
koncentrationsförmågan har förbättrats och någon har lärt sig att hjälpa andra. Genom 
samarbete tyckte någon också att det hade blivit lättare att lära känna varandra. Vid frågan om 
de trodde att övningarna kunde stärka en grupp ansåg hälften av gruppen att det skulle gå om 
alla var engagerade och gick in för det.  Endast en liten del tycker dock att gemenskapen i 
deras grupp har stärkts efter samarbetsövningarna. Vid enkät två kunde vi utläsa att eleverna 
ansåg att vi hade klarat vår uppgift väldigt bra. Vi hade varit enkla och tydliga i vårt språk. 
Alla tyckte att det har varit roligt med samarbetsövningarna. Vid det första tillfället var två 
stycken lite osäkra till vår ankomst, men alla svarade sedan att de var positiva till de övningar 
som gjorts. De flesta ansåg att deras förståelse för samarbetets betydelse hade ökat måttligt 
och fyra tycker att den hade ökat ganska mycket.  
 
Sammanställning av observationerna 
 
Under observationerna som vi gjorde, kunde vi se att vissa elever hade väldigt svårt med att 
arbeta tillsammans med andra. Det hade stor betydelse med vem de skulle arbeta tillsammans 
med och en del av eleverna ville inte arbeta med dem som presterade sämre eller arbetade 
långsammare än de själva. Vissa samarbetsövningar som vi gjorde tillsammans med eleverna 
verkade till en början bli katastrof, men efter en tids funderingar löste de uppgifterna alldeles 
utmärkt. En del av övningarna som vi gjorde och som ibland kanske var lite mer relaterad till 
skolämnen var inte så speciellt lockande för eleverna. Vid dessa tillfällen var engagemanget 
inte på topp. De gjorde trots det alltid det man bad att de skulle göra och det var aldrig någon 
som vägrade att göra övningarna. Alla har varit delaktiga i övningarna i den mån de kunnat. 
Även om koncentrationen inte alltid var så bra, så har de ändå lyssnat aktivt när vi har pratat 
med dem. En övning som vi gjorde där det skulle vara helt tyst, fungerade inte riktigt som vi 
hade tänkt oss. De pratade på helt som vanligt, fastän vi flera gånger bad att de skulle vara 
tysta. Trots detta så tycker vi att de har varit väldigt förväntansfulla och nyfikna till de olika 
övningarna som vi har gjort.   De övningar där fysisk kontakt ingick, deltog alla. Det var 
aldrig några protester fastän vi senare fick information av läraren att en del hade tyckt att de 
var lite otäckt. När vi fick den informationen så kändes det inte alls så bra för oss. 
Efterföljande gång valde vi att ha en lektion där vi informerade alla att den inte var meningen 
att någon skulle känna sig kränkt på grund av våra övningar vi haft. Vi tyckte att det såg ut 
som om vårt budskap gick fram, samtidigt som vi inte lämnade ut någon enskild elev. 
Eleverna satt tysta och de lyssnade verkligen på det vi sa.  
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet  
 
Det finns många faktorer som spelar in när man gör en undersökning som denna, en del av 
dem har vi tagit upp här nere i texten. Om vi hade formulerat andra frågor i enkäterna så hade 
vi fått ett helt annat resultat. Beroende på vilka ord som vi har lagt in i vår värdering av vad 
ett samarbete skall innehålla, så utformades även enkäterna efter dessa. Hade vi i stället valt 
andra ord och andra formuleringar så hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut. Om vi även 
hade valt att ha alla frågor öppna, så hade eleverna fått möjlighet att själva utforma sina svar, 
å andra sidan hade de kanske inte orkat formulera sig i varje fråga. Om vi å andra sidan bara 
hade haft ja och nej frågor, så hade vi fått ett mindre utbud på personliga åsikter. Vi valde att 
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inte använda oss av samma enkät vid de båda tillfällena, utan formulerade om frågorna så att 
vi skulle få elevernas syn på om de tyckte att det hade skett någon förändring samt om deras 
egen inställning till samarbete och dess betydelse hade förändrats. Hade vi valt en annan 
metod till våran undersökning, exempelvis gjort intervjuer istället för enkäter, så hade vi 
säkerligen fått ett annat resultat. Vid intervjuer skulle vi antagligen ha fått en mer djupgående 
inblick i deras personliga åsikter angående vårt syfte. Nackdelarna med intervjuer är att de 
både är tidskrävande och att materialet kan bli svårt att överskåda. På grund av den korta tid 
som fanns till förfogande, så hade vi också bara haft möjlighet att intervjua några stycken. De 
samarbetsövningarna som vi hade påverkar också de resultat som vi fick fram. Hade vi haft 
andra övningar så hade det även då blivit ett annat resultat. Om vi till exempel hade inriktat 
oss på skrivövningar, så hade observationerna blivit mindre ingående i och med att vi skulle 
ha haft det svårare att kontrollera gruppernas förmåga till samarbete. När man lägger upp en 
planering där olika övningar ska ingå, måste man variera innehållet så att övningarna gynnar 
alla elever i klassen. Vi anser att man vid fysiska aktiviteter har möjlighet att tydligare se 
gruppens förmåga till samarbete. Om vi som höll i arbetet hade agerat på ett annorlunda sätt i 
olika situationer så hade nog resultatet blivit helt annorlunda. Det kan bero på olika saker som 
till exempel hur vi påverkas av vårt bemötande av eleverna. Andra faktorer som kan spela in 
är hur vi allmänt känner oss inför lektionen, om vi är positiva/negativa när vi kommer dit. En 
annan viktig sak är vårat kroppsspråk. Vi kan med kroppen säga en sak men med rösten mena 
en annan. Man skall behandla alla lika, om man gör det är en annan fråga. Det känns inte som 
om vi har agerat olika inför eleverna, men det är ju en känsla varje elev i så fall bär med sig. 
Varje individ uppfattar ju situationer på olika sätt. Det hade även varit spännande att se om 
resultatet av vårt förändringsarbete hade blivit annorlunda, om vi hade valt att träffa klassen 
fler gånger än vad vi gjorde. Om det hade varit möjligt hade vi valt att bygga upp en relation 
till eleverna några veckor innan vi började med övningarna, för att vi inte skulle ha behövt 
vara främmande inför dem. Vi valde även att göra observationer. Observationerna kan vara 
svåra att genomföra eftersom man inte alltid hinner med att se/uppfatta allt som händer runt 
omkring en. Sedan så kan den enskilde individen ha olika uppfattningar om det som sker. Vi 
delade i alla fall in observationsschemat i kategorierna engagemang, samarbete, fysisk 
kontakt, resultatet av uppgiften samt delaktighet. Dessa faktorer tyckte vi var grunden för vårt 
syfte, samarbete, och då även för att ett lyckat samarbete ska kunna genomföras. Vi gjorde 
sedan så att vi även delade in observationsschemat i hur gruppen hade fungerat under de olika 
lektionstillfällena. Kategorierna på dessa var bra, medel och dåligt. Vi räknade ut, både i 
procent och antal elever, hur många av vardera som skulle ingå i dom olika kategorierna. 
Detta för att vi på ett så enkelt sätt som möjligt, skulle kunna fylla i observationsschemat. Ett 
annat observationsschema hade ändrat våran uppfattning om vad som hände, för då hade vi 
haft andra saker som vi skulle observera.  
 
 
 
Validitet. 
 
Vi anser att vi har undersökt det vi från början tänkte. Vi har följt vårt upplägg och vår 
planering. Genom enkäterna om samarbete samt genom samarbetsövningarna som vi har gjort 
har vi fått fram det vi avsåg att mäta, alltså elevernas syn på deras förmåga till samarbete samt 
att vi ville tydliggöra dess betydelse. Enkäterna som vi gjorde var utformade utifrån vårt syfte 
i arbetet. Samarbetsövningarna och observationerna som vi gjorde var också de relaterade till 
vårat syfte. Och på så sätt får utvecklingsarbetet en hög tillförlitlighet.   
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Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med examensarbetet var ett försök att stärka en grupps förmåga till samarbete, samt 
tydliggöra dess betydelse. Vi har i bakgrunden försökt att lyfta stycken som vi anser är 
viktiga. Bland annat nämner Arfwedson (1992), att gruppen som fenomen är viktig, just för 
att den skänker oss trygghet och gemenskap. En grupp kan även ge oss som enskilda individer 
stöd och hjälp och Arfwedson (1992), fortsätter med att skriva att det är lika viktigt att kunna 
samarbeta som det är att kunna läsa, skriva och tala. Vår känsla för samarbetets betydelse har 
också stärkts genom detta arbete. I klassen fanns det ganska många ”starka” viljor, vilket 
bidrog till att det ofta blev tjafsigt när de skulle samarbeta. Enligt Nilsson, (1993) så är 
relationerna i vissa grupper så viktiga att de ibland kan glömma själva uppgiften som gruppen 
tilldelats. Det kändes därför som en extra utmaning att få vara i en grupp, där allting inte löper 
problemfritt, och av det har även vi lärt oss en hel del. Av vad vi kan utläsa i våra 
undersökningar framgår det att vi har kunnat påverka eleverna i den riktning som vi ville. När 
vi jämförde de svar vi fick vid de båda enkättillfällena, om vad ordet samarbetet betyder för 
dem, fick vi fler svarsalternativ vid enkät två än vid enkät ett. Det tror vi kan ha att göra med 
att vi vid varje lektionstillfälle har nämnt varför vi anser att det är viktigt att kunna samarbeta. 
Vi har även nämnt och tydliggjort saker som man bör tänka på när man arbetar tillsammans, 
varför det är bra att kunna samarbeta och varför man bör göra det.  
 
Under observationerna som vi gjorde, kunde vi se att vissa elever hade väldigt svårt med att 
arbeta tillsammans med andra. Det hade stor betydelse med vem de skulle arbeta tillsammans 
med och en del av eleverna ville inte arbeta med dem som presterade sämre eller arbetade 
långsammare än de själva. Vi antar att det kan bero på att det i klassen fanns många starka 
ledare som ville få sina röster hörda. Wirtberg menar att för att människor ska kunna fungera 
tillsammans i en grupp så krävs det någon form av samspel. Vad eleverna kanske inte inser är, 
att grupper är en del av vårt liv vare sig vi vill det eller ej (Nilsson, 1993). Utifrån vårt syfte 
har eleverna diskuterat och gjort övningar som de sedan har fått reflektera över. Detta styrks 
av Sahlberg (1998), som menar att när uppgiften är slutförd, skall alla i gruppen reflektera 
över sina insatser. Vi har kanske inte hunnit påverka alla elever lika mycket, somliga har varit 
mer mottagliga än andra. Vi har i alla fall kunnat påverka någon enskilds syn på samarbete 
och dess betydelse, så vi är ändå nöjda. Vi valde att vid varje lektionstillfälle dela in eleverna 
i olika grupper. Därpå följde vi Arfwedsons (1992), rekommendation om att placera 4-6 
elever i samma grupp. Han belyser även betydelsen av att kunna arbeta med olika människor 
samt att beroende på hur gruppindelningen gått till, så speglar det resultatet av samarbetet.  
 
 Vi tror att det ofta är så att man på något sätt lyckas undvika dem man inte vill arbeta med 
och på så sätt kommer man heller inte, på ett naturligt sätt, i kontakt med varandra. Enligt 
Arfwedson (1992), så kan det i stora grupper vara svårt för alla att komma tilltals och det som 
händer då är att de tysta och svagare ignoreras medan de högljudda eleverna dominerar. Enligt 
Wirtberg (1991), så fodras det i en grupp att man accepterar allas rätt att vara olika. Vidare 
säger Wirtberg att kombinationen som gruppen som sammansättning innebär, kan bidra till att 
gruppen många gånger blir en tillgång, men den kan även bli orsak till svårigheter. Därför tror 
vi, att vi som blivande pedagoger har en viktig uppgift när det kommer till gruppindelningar 
och att det ligger på vårt ansvar att se till att alla har provat att arbeta med alla. Alla var 
positiva till övningarna, men det kan det finnas en rad olika anledningar till. Kanske beror det 
på att vi som ledde lektionerna var ”nya” för dem och att det kändes spännande. Kanske kan 
det bero på att det de fick göra var saker som de inte hade gjort förut. Ingen övning tilltalar 
alla, det har vi konstaterat. Positivt var ändå att alla tyckte att det hade varit roligt med 
samarbetsövningarna. Vi tror även att de uppskattade att vi var med på de flesta övningar och 
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på så sätt blev vi en del av dem. Vid frågan, vad ordet samarbete betyder för dig, så fick vi 
många svar som visade på att de verkligen hade lyssnat på oss vid genomgångarna. Ett 
exempel är att vi vid enkät två fick fler svarsalternativ på den frågan. Svårare blev det sedan 
att sätta ord för om de verkligen hade lärt sig så mycket mer än vad de redan kunde innan vi 
kom dit. Vi tror att det kan bero på, att man först måste hamna i en situation där man får 
användning av det man lärt sig. Då är det nog lättare att inse att man faktiskt har lärt sig något 
som man kommer att ha nytta av. Något som vi skulle ha tänkt på att göra ordentligare var att 
ha rejält med tid efter varje tillfälle för att i lugn och ro hinna reflektera och diskutera vad som 
hänt under lektionstid. Ofta blev det stressigt på slutet och det fanns tillfällen då det hade varit 
bra att ha fått sitta en stund och samla gruppen ordentligt. Ibland kändes det som om det bara 
blev sagt några snabba fraser, för att det var de orden som de trodde att vi ville höra. Vilken 
påverkan vi har haft på gruppen vet vi inte, men så fort vi dök upp i klassrummet och hade 
våra genomgångar så påmindes alla om att det var samarbetsövningar som det handlade om. 
Arfwedson, (1992) vidhåller att den mesta undervisningen i skolan sker i gruppsituationer. 
Det som varierar är gruppens storlek, dess innehåll, samt metod. Vad vi aldrig belyste för 
eleverna, var om det dagliga samarbetet som sker i skolmiljön. Vi kan bara hoppas att vi, 
genom vår närvaro samt engagemang, har lyckats förmedla det som syftet var. Genom 
slutenkäten fick vi i alla fall bekräftat att de var nöjda med oss och att de hade tyckt att det 
hade varit kul, när vi varit där. Tydligt är ändå att man nog aldrig kan jobba för mycket med 
dessa övningar, bara man varierar dem på ett smidigt sätt. Vi konstaterar att om alla hjälps åt, 
om alla tar sitt ansvar och om alla aktivt deltar, så underlättar det ett samarbete. Detta är ett 
ämne som vi finner väldigt intressant och vi kommer förmodligen att arbeta vidare med detta i 
andra grupper som vi kommer att möta i framtiden. Vi anser därför att detta har varit en stor 
erfarenhet för oss att få prova på att jobba på detta sätt. Vi kommer att få stor nytta av detta 
ute i det verkliga arbetslivet. Förhoppningsvis blir det ett plus i kanten när vi kommer ut och 
skall arbeta som färdig utexaminerade fritidspedagoger. Vi avslutar med det Sahlberg (1998), 
uttrycker, en för alla, alla för en. 
 
Fortsatt forskning. 
 
Vi tycker att det hade varit intressant att få arbeta ännu längre med gruppen som vi använt till 
vårt utvecklingsarbete. Vi hade däremot velat ha flera tillfällen där man hade kunnat arbeta 
med dem, men det är ju någonting som man kan tänka på om man skulle vilja fortsätta med 
denna studie. Det hade varit intressant om man hade varierat lokalerna där man arbetad med 
eleverna för att se om det skulle bli någon förändring på grund av det. De hade säkerligen 
blivit ett helt annat resultat om vi hade arbetat längre med dem, vi hade fått mycket mer 
material att bearbeta.  
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Bilaga 1 (1:2) 
Enkät 1 om samarbete.     
 
1. Förklara vad ordet samarbete betyder för dig:   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Samarbetar ni mycket i eran klass?  
Om du tycker det, förklara i så fall på vilket sätt och i vilka situationer du samarbetar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tycker du om att samarbeta med andra? (ringa in ditt svar)             
 
Ja     Nej    Ibland 
 
Förklara varför: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tror du att det är viktigt att kunna samarbeta med andra människor/klasskompisar? 
Förklara: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5.Kan alla arbeta med alla i eran klass? 
Ge exempel: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Tycker du att det är viktigt att kunna lyssna på andra? 
I så fall när: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 (2:2) 
7. Tycker du att du lär dig något när du samarbetar?  
Vad i så fall, förklara: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
8. Vilken av dessa beskrivningar passar in på dig? (ringa in svaret) 

 
den som vill bestämma   
den som alltid tycker att allt är tråkigt 

     den som får andra att skratta        
den som vill verka duktig 

     den tysta      
den som tycker om att göra det mesta 

     annat…………………………………. 
 
 
 
9. Hur känner du inför att vi (Åsa och Jenny) kommer till eran klass och ska ha olika 
samarbetsövningar med er? 
Förklara: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 (1:2) 
Enkät 2 om samarbete    
 
1. Förklara vad ordet samarbete betyder för dig? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Tycker du att det har varit roligt att ha samarbetsövningar?     Ja   nej  
Förklara:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Tycker du att det är lättare att samarbeta med andra i klassen nu efter de övningar 
som vi har haft? 

Ja nej annat….. 
Förklara:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Tycker du att gemenskapen i eran klass har blivit bättre genom samarbetsövningarna 
som vi har gjort?     Ja      nej       ingen skillnad 
 
 
5. Känner du att du kan samarbeta med alla i klassen? 
 Ja nej ibland 
Förklara:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Har din förståelse för samarbetets betydelse ökat efter dessa veckor? (ringa in ett 
alternativ) 
 
Obefintligt       svagt      måttligt        ganska mycket    väldigt mycket  
 
 
7. Tror du att samarbetsövningarna som vi har gjort, kan stärka gemenskapen i en 
grupp? (allmänt) 
 Ja  nej vet ej 
Förklara:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



Bilaga 2 (2:2) 
 
8. Tycker du att din roll (den glade, den tysta, ledaren, nej-sägaren mm) i klassen har 
förändrats under de veckor vi har varit hos er?        Ja  nej

9. Har du lärt dig något genom våra övningar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Hur tycker du att vi (Åsa och Jenny) har klarat våran uppgift? (samarbetet 
tillsammans, tydlighet, genomgång av uppgifterna, bemötande mm) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Egna reflektioner (allmänt). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Bilaga 3 (1:8) 
Samarbetsövningar     

 
Lektion 1.   (Bortfall 3stycken)   (40 minuter)  

 
 Presentation av oss och vårt examensarbete. 
 Enkät om samarbete.     (bilaga 1) 
 Vi sätter oss med stolar i en ring och eleverna presenterar sig. 
 Pata pata, rörelse till musik.     (musik)  
 Heta stolen (alla som har….. byter plats).    (drama) 
 Avslutning med reflektioner av lektionen. 

 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003)  
 
Observation 

bra medel dåligt 
engagemang   X 
samarbete    X 
fysisk kontakt  X 
resultatet av uppgiften   X 
delaktighet   X 
 
Kommentarer:  
Vi blev väl mottagna när vi kom till klassen. Alla eleverna var engagerade och deltog i 
aktiviteterna och alla elever verkade positivt inställda till aktiviteterna. Dagens övning, som 
var Pata pata, innebar mycket fysisk kontakt med klasskompisarna samtidigt som eleverna var 
tvungna att vara samspelta med varandra. Stundvis var delar av gruppen okoncentrerade, men 
med tanke på att det var våran första lektion så gick det ändå bra.  
 
Lektion 2.    (Alla närvarande)  (40 minuter) 
 

 Koltrast (eleverna delades in i grupper om tre stycken i varje, skulle få ut så många ord 
som möjligt ifrån ordet koltrast).    (svenska)
   

 4-hörns övning (svarsalternativ ja, nej, ibland, annat).   (drama) 
- Behövs det i en grupp någon som bestämmer mer än andra? 
- Brukar du vara den som bestämmer? 
- Kan du samarbeta med alla i klassen? 
- Är det viktigt att kunna samarbeta? 

 Ordna ledet (efter hårlängd, skostorlek, antal syskon och födelsemånad). (Rörelse) 
 Avslutning med reflektioner av lektionen. 

 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003)  

bra medel dåligt 
engagemang   X 
samarbete   X 
fysisk kontakt   X 
resultatet av uppgiften  X 
delaktighet   X 

 



Bilaga 3 (2:8) 
Kommentarer:  
Dagens övningar gick jätte bra. Hela gruppen var engagerad och delaktiga. Samarbetet under 
övningarna var bra. Resultatet av övningarna var utmärkt. När de skulle hitta ord från ordet 
koltrast så fann de 52st, vilket vi tyckte var utomordentligt bra. Under  
4-hörns övningen fick vi fram många olika perspektiv på påståendena. Eleverna kunde 
motivera varför de valt ja, nej, ibland eller annat som svarsalternativ. Många av eleverna gör 
sin röst hörd, de vill gärna säga vad just de tycker.  

 
Lektion 3    (Bortfall 1 stycken)  (80 minuter)  

 
 Mannen och kvinnan. Eleverna delas in i grupper. Får därefter färg och ett stort 

papper. Under tystnad ska de först måla en kvinna och därefter en man. Diskussion 
efter arbetet angående:   

- Vem tog initiativet? 
- Var alla delaktiga? 
- Hur fungerade samarbetet? 
- Är ni nöjda med resultatet?   (bild) 

 
 Grupp berättelse. Alla sätter sig på stolar i en ring. Därefter blundar man och håller 

händerna bakom stolen och blir då tilldelad en sak. När alla fått en sak, öppnar man 
ögonen men håller fortfarande händerna bakom ryggen. En person börjar med att 
berätta och sedan allt eftersom plockar man fram sin sak och berättar in den i 
historien.      (drama)
   

 Pata-pata. Rörelse till musik.     (musik)
  

 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003 
 
 

bra medel dåligt 
engagemang   X 
samarbete    X 
fysisk kontakt   X   
resultatet av uppgiften   X 
delaktighet   X 
 
Kommentar: Vi började lektionen med att måla. Vi delade in klassen i fyra grupper med fem 
personer i varje. Alla grupper kom igång bra, men trots att det skulle vara tyst i klassen så var 
det en hel del prat. Vi avslutade den här övningen med att gå runt till alla grupper och 
diskutera hur deras arbete hade gått. De flesta var nöjda med samarbetet, samt det färdiga 
resultatet (vi poängterade dock att resultatet inte var det viktiga, utan istället hur gruppen i 
helhet hade fungerat). Efter det gjorde vi en gemensam berättelse. De var engagerade och 
verkade tycka att det var väldigt kul, för att det var flera som ville göra om övningen. Alla 
lyssnade på varandra och gav på så sätt varandra utrymme. Tredje övningen Pata-pata  
genomfördes för andra gången bland dessa elever, och mottogs både positivt och negativt. 
Många försökte verkligen att göra sitt bästa medan andra inte var fullt så engagerade och  
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flamsade. I den här övningen var engagemanget inte på topp hos alla, vilket förstör helheten 
då alla måste göra sitt bästa för att resultatet ska bli bra. Avslutningsvis fick alla säga vad de  
      tyckte om den här dagen 
och de flesta var positiva. Det som framkom som negativt var bl.a. att man i första övningen 
hade hamnat i en grupp där man tyckte att samarbetet inte hade fungerat bra. Andra tyckte att 
musik övningen var töntig och att det hade varit surrigt i klassen stundvis. 
 
Lektion 4     (Bortfall 4 stycken)  (50 minuter) 
 

 Rockring runt i helklass  
 Rockring i små grupper (uppdelat killar resp. tjejer) 
 Stafett. Man delar in klassen i två lag. Lagen ställer sig sedan två och två i var sitt led. 

Deras uppgift är sedan att tillsammans två och två, springa fram till en rockring där det 
ligger ett rep. Ta repet springa tillbaka till sitt lag och samtidigt dra repet efter golvet 
så att alla deltagare kan hoppa över det. På tillbaka vägen ska laget huka sig så att de 
personer som håller i repet kan hålla det över deras huvuden, för att sedan springa 
tillbaka till rockringen och lämna repet där. Efter det springer de tillbaka och ställer 
sig sist så att nästa par kan göra samma sak. När det har gått hela laget runt är stafetten 
klar. 

 Glidboll. Alla deltagare tilldelas en bit heltäckningsmatta som man ska glida runt på 
med ena foten. (Den andra skjuter man på fart med). Man får bara glida tre steg när 
man håller i bollen, sedan måste man passa den vidare. Mål blir det genom att man 
lägger ner bollen på en blå matta, av medelstor modell. Foten måste vara på mattan för 
att målet ska bli giltigt. Håller man i bollen men kliver utanför mattan, så blir det 
automatiskt motståndarens boll.  

 Massage. Eleverna fick ställa sig i två ringar, en yttre och en inre. Alla i den yttre 
ringen skulle ha en person framför sig. Sedan under ljuv musik, ska man försiktigt 
massera personen framför sig. Under en signal från ledaren ska man sedan försöka så 
smidigt som möjligt, att förflytta sig till höger och fortsätta massera nästa person. 
Idealet är att ingen känner när det sker ett byte av massörer.   (rörelse) 

 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003 
 

bra medel dåligt 
engagemang   X 
samarbete   X 
fysisk kontakt  X   
resultatet av uppgiften  X 
delaktighet   X 
 
Kommentar: 
Att arbeta med rockringar i hel klass gick bra. Sedan delade vi upp klassen i en killgrupp 
respektive en tjejgrupp för att prova den varianten av samarbete. Under en och en halv minut  
skulle de ta reda på hur många varv de kunde förflytta ringen i respektive grupp, genom att 
krypa igenom den. Engagemanget under denna uppgift var berömvärd. Stafetten med 
rockringarna deltog alla engagerat i och de spontana ord som sedan följde tydde på att den 
blev mycket uppskattad. Glidboll blev mottaget både positivt och negativt. Alla spelade dock 
och efteråt tyckte de flesta att det hade varit roligt. En elev spelade bara en match av två. 
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Motivet var att hon hade ont i foten. Massagen blev ändå den stora prövningen. I början var 
det flamsigt och okoncentrerat. Allt eftersom blev skaran mer samlad och övningen blev 
riktigt lyckad. Reaktionerna när musiken tystnade var: 
- Men vi vill ha mera massage. De andra fick ju massage mycket längre.  
Vid utvärderingen var massagen den mest uppskattade. De hade aldrig gjort det förut. Alla 
verkade väldigt engagerade och det var mycket fysiska kontakten i dessa övningar. 
Samarbetet var gott, trots att det från vissa personer ibland kan skina igenom att 
vinnarinstinkten vill ta överhand. Dessa personer visar även att de blir stressade när det inte 
går bra för gruppen (rockringar i mindre grupper).  
 
Lektion 5    (Bortfall 3 stycken)  (60 minuter) 
 

 Sätta sig två och två och prata om ett förut bestämt ämne. Den som ville fick sedan i 
helklass berätta hur deras diskussioner löd.    (svenska)
  

 Lerklumpen. Varje grupp fick var sin lapp där det stod en sak eller ett ställe som de 
tillsammans skulle hjälpas åt att skulptera. En grupp skulle forma, en annan formas 
och den tredje gruppen gissa vad som formats. Klassen delades in i tre grupper genom 
följande schema:  

 
Formare:  Skulptur:  De som gissar: 

Grupp:  1  2  3 
 2  3  1 

3  1  2 
 
      (drama) 

 Gruppberättelse. Klassen delades in i fyra grupper. Alla grupper fick ett papper och en 
penna. De skulle börja med att skriva början på en berättelse och sedan efter en stund 
skulle de byta papper. När pappret hade varit hos alla grupper och en avslutning hade 
skrivits, så fick de läsa upp berättelserna för varandra.   (svenska) 

 Sammanfattning av dagen. 
 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003 

 
bra medel dåligt 

engagemang    X 
samarbete    X 
fysisk kontakt   X  
resultatet av uppgiften   X 
delaktighet    X 
 
Kommentar: 
Dagen började med att de fick sätta sig två och två och prata om ett förutbestämt ämne, där vi 
valde vem de skulle prata med (vi valde ämnet: mina tankar inför högstadiet).   
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Koncentrationen var inte så bra, och man hörde tydligt att alla inte pratade om det ämne som 
var tänkt. De som ville fick sedan lyfta det de tyckte var intressant. Bara några enstaka talade 
om vad de hade pratat om. Den andra övningen som vi hade var lerklumpen. Den här 
uppgiften gick lätt att genomföra och de flesta deltog engagerat. I den här uppgiften var det 
fysisk kontakt, men resultatet blev så att några få i varje grupp styrde hur ”skulpturen” skulle 
utformas. I den tredje uppgiften ”Gruppberättelse”, så dalade engagemanget mycket. Det 
fanns en grupp där man ganska snabbt kom igång, men där inte riktigt alla var delaktiga i 
början. Intressant var att se att efter ca 10 minuter så ändrade de platser och satte sig närmare 
varandra och plötsligt var alla delaktiga i uppgiften. I en av grupperna var det bara en kille 
som arbetade, utan de andras medverkan, och där förekom det mesta flamset. I den tredje 
gruppen satt man inte särskilt nära varandra och engagemanget var väldigt lågt. Två av fyra 
personer var delaktiga i den gruppen. I den sista gruppen satt man nära varandra och 
samarbetet fungerade väl. Resultatet av dagen var att det var ganska olika engagemang i de 
indelade grupperna. I två av dem hade man ett bra samarbete medan det i de andra två var 
dåligt. Resultatet hamnar då på medel i och med att det största antalet elever ändå hade ett 
gott samarbete men att det rörde sig om fyra personer som enligt observation hamnade på 
dåligt engagemang, samarbete och delaktighet. 
 
Lektion 6    (Bortfall 2 stycken)   (50 minuter)
    

 Gymnastik bänk. (På den skulle gruppen ställa sig och sedan byta plats med varandra 
utan att falla ner). 

 Minfältet. Utspridda saker låg på en avgränsad yta. En i gruppen skulle blunda och en 
annan skulle ”leda” personen, genom sin röst, förbi alla hinder. De skulle sedan turas 
om att blunda och ”leda”. 

 Repet. De skulle, alla tillsammans, forma en kvadrat samt en triangel, utan att titta och 
endast prata med varandra. När de ansåg sig vara klara fick de titta. Sedan skulle de, 
seende,  knyta en knut och alla skulle hålla i repet, utan att släppa. 

 Repet, hinken och bollen. I ett markerat område finns två hinkar och en boll. Bollen 
ligger i en av hinkarna. Gruppens uppgift är nu att med några olika rep, som ligger 
utanför det markerade området, försöka att lyfta hinken med bollen i och sedan 
förflytta bollen till den andra hinken. 

 Gemensam förflyttning. Med hjälp av mattbitar, lite större än deras fötter, ska de 
tillsammans förflytta sig från ett ställe till ett annat. De måste hela tiden följas åt och 
de får inte ta i marken. De har en mattbit per person.   (rörelse) 

 
Övningarna kommer från kursen Skapande och kommunikation PÄL 003 

 
bra medel dåligt 

engagemang   X  
 
samarbete   X  
fysisk kontakt  X  
resultatet av uppgiften  X  
delaktighet   X 
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Kommentar: 
I dag var klassen utsjasade efter en förmiddag fylld av prov. Detta märktes dock inte så 
mycket när de glada i hågen kom till oss i gymnastiksalen. Vi räknade in dem i grupper och 
gick sedan igenom bana för bana. Vi hade fyra grupper och fem stationer, så när de var klara 
med en station fick de välja en ny som de inte hade prövat. På så sätt behövde de inte sitta och 
vänta på sin tur. Alla verkade riktigt engagerade och några grupper provade stationen de var 
på flera gånger. Det var ganska mycket fysisk kontakt, men det verkade inte vara något 
problem för dem. Alla deltog aktivt och samarbetet ansåg vi som observerade, var gott. 
                        

                    
Lektion 7    (Alla närvarande)   (40 minuter)
  

 Grundligare genomgång av vårat arbete. 
 En för alla, alla för en. En skrivövning i grupp med följande rubriker: 

- Tre saker som vi alla tycker om. 
- Tre saker som vi alla tycker illa om. 
- På det här viset skiljer jag mig ifrån de andra.  

 Mitt och ditt namn. Arbetade i grupper om 4-5 personer i varje. Namnen på 
personerna i gruppen skulle skrivas lodrätt. Sedan skulle de andra gruppmedlemmarna 
hitta goda egenskaper som började på den första bokstaven.  

 
Övningarna kommer från boken Gruppen som grogrund. 

 
 
 
bra medel dåligt 

engagemang   X  
samarbete   X  
fysisk kontakt  - (ingen vid dagens övningar)  
resultatet av uppgiften   X  
delaktighet   X 
 
Kommentar:  
Vi började dagen med att ge en grundligare genomgång av vårat arbete. Vi poängterade varför 
det är viktigt att samarbeta samt egenskaper som kan skilja oss åt och som kan bidra till att det 
ibland kan vara svårt att samarbeta. Efter det lät vi eleverna sitta i de grupper som de dagligen 
sitter i, med 4-5 personer i varje. Första uppgiften var att hitta saker som förenade dem både 
saker man gillar och saker man inte gillar. Sedan skulle man hitta saker som gjorde att man 
skiljde sig ifrån de andra. Hos några personer som vi noterat inte alltid har varit så aktiva  
förut, såg vi vid dagens övningar arbetade både engagerat och tillsammans. I en av grupperna 
gick arbetet sakta, men de pratade med varandra och var väldigt noga istället med uppgifterna. 
De hann tyvärr ingen av uppgifterna riktigt klar. En grupp dominerades av två killar som inte 
var direkt seriösa utan tycktes ha mycket annat de ville göra. Samarbetet i den gruppen var 
inte särskilt bra. I de andra två grupperna verkade samarbetet fungera. Diskussioner uppstod 
och alla verkade engagerade. Sammantaget under lektionen så var de flesta engagerade och 
delaktiga. Samarbete tyckte vi gick bra och när deras uppgifter skulle ”redovisas”, så ville alla  
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grupper gärna göra sina röster hörda. Resultatet blev dock inte bara positiva ord om varandra, 
så det drog ner helhets intrycket av dagen. Efter dagens lektion kom assistenten i klassen fram 
till oss och talade om att massagen som vi haft vid tillfälle 5 inte varit uppskattad av alla. Det 
hade framkommit hemma hos en person att den inte alls hade gillat övningen och att den 
personen hade känt sig utsatt av knuffar och hårda tag. Vi resonerade oss fram till att vi skulle 
lyfta avsikten med övningarna ytterligare en gång vid vårt sista lektionstillfälle.  
 
Lektion 8 bortfall  (Bortfall 1stycken)  (60 minuter)
   

 Fingret. Vänster handen vänds med handflatan uppåt, medan man stoppar höger hands 
pekfinger på sin kompis vänstra handflata. På signal ska man dra bort sitt eget finger 
samtidigt som man ska fånga ”grannens” finger.   (rörelse) 

 Pata pata. Rörelse till musik.    (musik) 
 Avsluta meningen. Alla fick ta en lapp som de sedan skulle avsluta meningen på.  

T.ex. Jag blir glad när…..                 (Gruppen som grogrund) 
 Gemensam saga (alla blir tilldelade en sak som de, när det blir deras tur, ska väva in i 

berättelsen).      (drama) 
 Sammanfattning av vårt arbete. Vi lyfte ytterligare en gång de delar som vi tyckte var 

viktiga i vårt arbete. 
 Enkät. Slutenkät      (bilaga 2) 

 
Övningarna kommer från boken Gruppen som grogrund, samt från kursen Skapande och 
kommunikation PÄL 003. 
 
 

bra medel dåligt 
engagemang    X 
samarbete    X 
fysisk kontakt   X 
resultatet av uppgiften   X 
delaktighet   X 
 
Kommentar:  
Sista lektionen. Vi började med att ställa stolarna i en ring. Som uppvärmning startade vi med 
fingret. En reaktionsövning för att ”vakna” till. Den här övningen blev mycket uppskattad. 
Efter det fortsatte vi med musikövningen Pata-pata, som inte föll alla i smaken. Det blev en 
hel del slams och engagemanget var inte heller så bra hos alla. Övningen ”Avsluta meningen”  
startade oseriöst men innan vi hunnit varvet runt så hade en hel del bra avslutningar gjorts. En 
favorit i repris blev den gemensamma berättelsen. Dock kändes det som om den här övningen 
kanske bara skulle ha gjorts en gång för att dagens resultat inte kändes lika seriöst. Vi kände 
att vi återigen ville lyfta de bitar i vårt arbete som vi har strävat efter att påvisa. Vi gick även 
igenom alla övningar som vi haft under de veckor vi varit tillsammans med dem, och den 
spontana reaktionen var att vi hade hunnit en hel del. Alla lyssnade engagerat när vi hade 
våran genomgång och det kändes som att vi nådde ut till alla med vårat budskap. Vi avslutade
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dagen med en enkät, för att se om vi kan utläsa om det skett någon förändring i klassen under 
de veckor som vi har varit där.  
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Enkät  1     
 
1. Förklara vad ordet samarbete betyder för dig. 
5 st. Att arbeta tillsammans för att det ska gå bättre. 
4 st. Att arbeta tillsammans med någon i något ämne.  
3 st. Att man jobbar ihop och gör saker med andra kompisar. 
3 st. Att minst två stycken personer arbetar tillsammans och kan komma överens. 
2 st. Är då några eller flera personer hjälps åt för att uppnå ett gemensamt mål eller en              
       uppgift tillsammans. 
1 st. Att man ska arbeta tillsammans och vara överens. 
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Figur 2. Elevernas uppfattning ifall samarbete i klassen förekommer ofta. 
 
Om du tycker det, förklara i så fall på vilket sätt och i vilka sätt och i vilka situationer ni 
samarbetar: 
 
Ja: 
2 st. Vi samarbetar på idrotten och på lektionerna.  
2 st. Vi samarbetar mycket. Pratar ihop oss två och två eller i grupp. Det är i olika situationer.  
 
Nej: 
1 st. Jag tycker inte att vi samarbetar så ofta. När vi gör det sitter vi oftast i korridoren.  
1 st. Nej, vi samarbetar inte mycket i våran klass, när vi gör det går det dåligt. 
 
Ibland: 
6 st. Vi samarbetar ibland i olika ämnen. 
4 st. I matte, när vi hjälper varandra med svåra tal.  
1 st. Vi samarbetar när vi läser böcker. 
 
Vet ej: 
1 st.  
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Figur 3. Deras personliga inställning till samarbete. 
 
Förklaring: 
Ja:  
3 st. Arbetet blir bättre och roligare. 
2 st. Roligt därför då kan man få hjälp av dem och man kan också hjälpa. 
1 st. Det går lättare om man hjälps åt. 
1 st. Det är bra att samarbeta. 
 
Nej: 
1 st. Jag arbetar bäst själv. 
 
Ibland: 
5 st. Ibland kan det vara kul att samarbeta och ibland vill man jobba själv. 
2 st. Det är bra att samarbeta vid svårare uppgifter för då kan man jämföra svaren med  
       varandra. 
2 st. Det beror på vem man arbetar med. 
1 st. För att man pratar lite för mycket på lektionerna. 
 
4. Tror du att det är viktigt att kunna samarbeta med  
    andra/klasskompisar? Förklara. 
 
5 st. Ja, det är bra om man kan hjälpa varandra. 
5 st. Jag tror att det är viktigt att kunna samarbeta för i framtiden kunna jobba med  
        sina arbetskamrater.  
2 st. Jag tror det är viktigt för att man lär sig en del saker som man inte har kunnat och som  
       andra kan. 
1 st. Jag tror att det är viktigt för man lär sig mer och man kan ju prata med de andra om det  
       man gör. 
1 st. I sporter är det viktigt att samarbeta för att vinna. 
1 st. Det är viktigt för att annars kanske man inte klarar sin uppgift själv. 
1 st. Om man kommer till en övning där man ska samarbeta så kan man det redan. 
1 st. Om man samarbetar lär man lättare känna varandra.  
1 st. Man får öva på att komma sams.  
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Figur 4. Uppfattning om förmåga till att kunna samarbeta med alla i klassen. 
 
Exempel:  
Ja: 
2 st. Jag tycker att alla kan arbeta med varandra. 
2 st. På idrotten. 
1 st. Alla kan arbeta tillsammans i idrott och olika ämnen. 
 
Nej: 
3 st. Nej, eller bara ibland, det finns personer som inte jag kan arbeta med. 
3 st. Absolut inte. Det blir oftast tjafs.  
1 st. Det tror jag inte. Vissa i våran klass bråkar väldigt ofta och vissa kan mycket mindre än      
       andra. 
1 st. Tveksamt, man gillar inte alla. 
1 st. Nej, det finns en tjej som jag inte kan arbeta med. 
1 st. Alla personer passar inte att jobba med för att dom är sämre och då kommer man    
       ingenstans.  
 
Det beror på: 
2 st. Det beror på vad man gör. 
 
Bortfall: 
1 st 
 
6. Tycker du att det är viktigt att kunna lyssna på andra? I så fall när? 
 
9 st. Det är alltid viktigt att kunna lyssna på andra för dom har ju också något att säga. 
3 st. Det är viktigt att kunna lyssna på andra när något allvarligt har hänt. 
1 st. När man jobbar tillsammans. 
1 st. Det är viktigt när man pratar om viktiga saker. 
1 st. Det är viktigt att kunna lyssna på andras för att annars blir man inte en omtyckt person  
       och får inte heller veta andras åsikter. 
1 st. Ibland. Man orkar inte lyssna på en del. 
1 st. När man jobbar tillsammans och ingen lyssnar kan man lika gärna ge upp på en gång.  
       Det blir ändå inget gjort. 
1 st. Bortfall 
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Figur 5.Uppfattning om lärande vid samarbete.  
 
Vad i så fall, förklara: 
 
Ja: 
6 st. Jag tycker att jag lär mig massor av saker, t.ex. vad mina andra kompisar kan. 
3 st. Jag lär mig att lyssna och komma överens med andra. 
2 st. Det är enklare att lära sig saker. 
2 st. Ja, jag lär mig, men det kan vara slamsigt. 
1 st. Jag lär mig det jag ska lära mig i det ämnet. 
1 st. Jag tycker bara att jag lär mig att samarbeta bättre. 
1 st. Jag lär mig att bli kompis med andra då. 
 
Nej: 
1 st. Jag arbetar bättre själv. 
 
Vet ej: 
1 st. 
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Figur 6. Uppfattning om deras egen personlighet. 
 
 Annat: 1 st. Jag är mitt i mellan alla saker. 
            1 st. Vet ej. 
 1 st. Den som vill vara snäll. 
 
9. Hur känner du inför att vi (Åsa och Jenny) kommer till eran klass? 
 
6 st. Kul. 
5 st. Roligt. 
2 st. Det känns bra. 
2 st. Roligt och spännande. 
2 st. Rätt så kul. 
1 st. Våran klass behöver det verkligen. 
 
Enkät 2. 
 
1. Förklara vad ordet samarbete betyder för dig. 
 
3 st. Att arbeta med kompisar  
2 st. Att man jobbar tillsammans och att det går bra när man jobbar. 
2 st. När man hjälper varandra med saker. 
2 st. Att arbeta i en grupp och hjälpa varandra. 
2 st. Att nå ett gemensamt mål. 
1 st. Ordet samarbete betyder något bra för mig. 
1 st. När minst två personer klarar av att jobba ihop. Jag tycker att det är jätte viktigt. 
1 st. Att man arbetar i en grupp och försöker komma överens. 
1 st. Det är bra att ha, för då får mina kompisar hjälpa mig. 
1 st. Att alla är delaktiga i arbetet. 
1 st. Gemenskap. 
1 st. Man ska kunna samarbeta med alla.  
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1 st. Lagarbete och vänskap. 
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Figur 7. Uppfattning om samarbetsövningarna. 
 
Förklara: 
 
Ja: 
6 st. Det har varit roligt. 
4 st. Roligt att göra olika övningar. Tror att man lär sig mer då av samarbete. 
3 st. Man får göra annat än att sitta i skolbänken och vissa kanske lär sig att samarbeta och     
        koncentrera sig bättre. 
3 st. Nästan allt har varit kul. 
3 st. Det har varit kul att få göra något annat. 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ja nej annat

Antal elever
som svarat

 
Figur 8.Uppfattning om samarbetsövningarna underlättar.  
 
Förklara: 
 
Ja: 
2 st. Nog har det ändrats. Jag tror faktiskt att det har hjälpt. 
2 st. Det har blivit lättare att samarbeta nu. 
1 st. En del ville alltid bestämma förut, men nu får också andra vara med. 
1 st. För att man har varit i olika grupper hela tiden och då har man lärt sig samarbeta bättre  
        med vissa personer. 
2 st. Bortfall 
 
Nej: 
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4 st. Jag tror inte att jag har märkt nästan någon skillnad. 
 
Annat: 
6 st. Jag tycker att det är ungefär som förr. 
1 st. Ibland kan man samarbeta bättre med andra. 
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Figur 9. Uppfattning om bättre gemenskap. 
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Figur 10. Uppfattning om samarbete kan ske med alla i klassen. 
 
Förklara: 
Ja: 
2 st. Jag kan arbeta med nästan alla. 
1 st. Jag kan samarbeta med alla, men inte lika bra som med vissa. 
1 st. De man inte kunde samarbeta så bra med förr har man lite bättre kontakt med nu. 
2 st. Bortfall.  
 
Nej: 
4 st. Det finns vissa personer som man inte gillar. 
1 st. Det går inte att samarbeta med alla, för alla har inte samma åsikt. 
1 st. En del är långsamma.  
 
Ibland: 
6 st. Det beror på vad man ska göra och med vem man ska arbeta. 
1 st. En del är snabba och en del är söliga på att arbeta. 
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Figur 11. Uppfattning om samarbetes betydelse har ökat. 
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Figur 12. Uppfattning om övningarna kan stärka en grupp. 
 
Förklara: 
Ja: 
2 st. Om man vill så går det. 
2 st. Då kanske man lär känna alla bättre. 
1 st. Ja, men jag tror inte att det har märkts så mycket i våran klass. 
1 st. Jag tycker att alla har blivit mycket snällare mot varandra. 
1 st. Ja, men för mig har det inte gjort någon större skillnad. 
1 st. Ja. 
 
Nej: 
1 st. Bortfall 
 
Vet ej: 
7 st. Jag har ingen aning, men det kan väl kanske det. 
1 st. Det beror på om gruppen är villig att samarbeta. 
2 st. Bortfall. 
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Figur 13.Uppfattning om förändrad roll. 
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Figur 14. Uppfattning om övningarnas betydelse. 
 
 
Förklara: 
Ja: 
4 st. Jag har lärt mig mer om samarbete. 
2 st. Jag har lärt mig massor. 
2 st. Jag har lärt mig mycket, men jag vet inte riktigt vad. 
1 st. jag har lärt mig att hjälpa. 
1 st. Lite allt möjligt. 
1 st. Jag har lärt mig att koncentrera mig bättre. 
1 st. Jag har lärt mig hur andra beter sig. 
1 st. Alla måste få vara med och bestämma. 
1 st. Jag har lärt mig att vara en bättre kompis. 
 
Nej: 
3 st. Jag har inte lärt mig någonting. 
 
Annat: 
2 st. Vet ej. 
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10. Hur tycker du att vi har klarat vår uppgift? (Samarbetet       
      tillsammans, tydlighet, genomgång av uppgifterna, bemötande mm.) 
 
7 st. Jag tycker att ni har klarat av eran uppgift. 
3 st. Bra. 
3 st. Det har varit lätt att förstå och ni har varit trevliga. 
2 st. Ni har klarat det jätte bra. 
1 st. Ni har lärt oss mycket om att samarbeta och sådant. 
1 st. Det har varit jätte kul och jag tycker ni har skött er jätte bra. 
1 st. Ni har varit trevliga och snälla och det har varit kul att ”jobba” tillsammans. 
1 st. Ni har klarat uppgiften bra, är det någon som har varit dålig så är det vi som har flamsat. 
 
11. Egna reflektioner. 
11 st. Inga reflektioner. 
 3 st. Det har varit roligt när ni har varit här. 
 1 st. Det har varit jätte kul och aldrig tråkigt. 
 1 st. Jag tycker att det har varit kul, men jag tror inte att det har gett så mycket i våran klass. 
 1 st. Det har både varit kul och tråkigt. En del saker har varit bra och en del saker har varit  
        tråkiga. 
 1 st. Vi har fått ha roliga saker med er då och då, och jag har arbetat bättre på lektionerna. 
 1 st. Hoppas att ni lyckas med ert arbete. 




