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Engelskt abstract   

Title: Changing groups 

          - A study of pupils and students perspectives on non-self-selected groups 

The purpose of this research is to investigate the group constellation that is, what thoughts, 

feelings and sensations that arise when students and pupils change groups. The study will also 

affect students and pupils knowledge of why they should work in groups. Their perceived 

security will also be something that this study is looking for. 

The main questions of this study are: 

How does students and pupils experience the phenomenon of "group replacement"? 

What is considered to work or not work in the new group formations? 

 

The method that is used in this study is based on six qualitative interviews with students and 

pupils from three different levels of education. The target groups are college and high school 

students. interviewquestions were structured and inspired to be conversation-like. 

The theorys that are most relevant in this study are the theory about group processes, the theory 

about stages of development in a group and the theory about the need of relations and routines. 

In summary, the results of the study indicates that students and pupils experiences of group 

replacement in school is influenced by various factors. The factors that influence students and 

pupils attitude toward the group changes are caused by the teachers level of commitment, 

participation in the working groups and the follow-up that is done after the group work. This 

study shows that pupils and students think that it is all right to change groups if they receive 

support from their teachers and managers. It is not the group replacement itself that is the 

problem for pupils and students, the problem is that there is not anyone there to give them 

support when they are in need of it. 

Keywords: Groups(=swe: Grupper), Relations, (=swe: Relationer), Sociocultural 

perspective(=swe: Sociokulturellt perspektiv) 
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1.  Inledning 

Under mina år som elev och student har jag upprepande gånger mött ett och samma fenomen. 

Lärare som vill att eleverna byter arbetsgrupper och elever som protesterar. Inte minst under mina 

år som student på högskolan har jag fått iaktta hur man slåss för att få behålla sina arbetsgrupper 

genom protester och personliga brev till lärarna. Det är utifrån denna erfarenhet som min 

undersökningsfråga har uppstått. Inom hermeneutiken menar man att människan är ett barn av sin 

tid, plats och miljö. Individens åsikter, värderingar och tankar är ett resultat av när, var och hur 

denne har växt upp samt hur omgivningen ser ut kring individen. För att vi ska utvecklas är vi i 

behov av att tolka, förstå och kommunicera med andra människor (Thomassen, 2007:62, 178). 

Attityden till gruppbyten bland elever och studenter kan vara både samstämmig i somliga 

element och oense i andra. Inställningen baseras i grunden på den kunskap och erfarenhet som 

finns kring fenomenet hos varje individ, vilket gör det intressant att undersöka vilket perspektiv 

individer från olika utbildningsstadier har på gruppbyten.  

 

Att det finns många fördelar med att ha roterande gruppbyten är något som det skrivits mycket 

om tidigare. Det finns mycket forskning om grupparbetets positiva inverkan. De eventuella 

nackdelarna med arbetsmetoden att byta grupp och hur eleverna upplever gruppbyten lyser dock 

med sin frånvaro. På så vis motiverades jag ytterligare till att undersöka hur elever inom olika 

utbildningsstadier upplever att det påverkar deras arbete och dem själva att byta grupp.  Arbetet 

kommer att utgå från arbetsmetoden ”att arbeta i grupp” ur ett elevperspektiv, för att ta del av 

inställningen till kontinuerliga arbetsgruppbyten i klassrummet. Resultatet av undersökningen är 

något jag vill bära med mig i min kommande yrkesroll för att arbeta med gruppkonstellationer på 

bästa möjliga sätt. Den här undersökningen kan även komma att tilltala andra som vill ta del av 

elevers aspekter på gruppbyten. 
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1.1. Bakgrund 

”I en normal stor skola sker över 50 000 möten varje dag! Barn och unga börjar och slutar, 

sociala strukturer byggs upp och rivs ned. Relationer tar form och upphör, maktstrider utkämpas 

och nya attityder, normer och värderingar utvecklas” (Zackari & Modigh, Stockholm:2000:14). 

Man kan se att antalet sociala relationer per individ har ökat på grund av att vi möter fler 

människor idag än vad man brukade göra förr. Lektorn Björn Nilsson menar att vi i stort sett 

möter fler människor under ett dygn idag än vad man gjorde under en hel livstid i det forna 

bondesamhället. Detta påverkar vår förmåga att ge oss in i nära relationer, och hur vi hanterar 

dem, på ett negativt sätt (2007:11).  

 

Många lärare och teoretiker fäster uppmärksamheten vid att eleverna genom erfarenheten av att 

samarbeta med olika individer och möjligheten att ta del av andras kunskaper, kommer att gynna 

eleverna i sina kommande yrkesroller. Att de senare inte kommer att välja sina arbetskollegor i 

det kommande yrkeslivet är något som de flesta har som grundtanke (Arfwedsson& Arfwedsson, 

2002:65). Författarna Arfwedsson & Arfwedsson (2002) skriver vidare att elever lessnar och blir 

irriterade över att byta grupp ofta samtidigt som det kan upplevas som trist och monotont att 

arbeta i samma grupp under en längre period (2002:76). Forskarna Barbro Lenneér- Axelson och 

Ingela Thylefors åsyftar vikten av att kunna identifiera processerna som uppstår i en grupp så att 

vi som individer blir medveta om vad som har en inverkan på en grupp och hur dess medlemmar 

influeras (1992:32). Målet med denna studie är att belysa och undersöka vilken attityd som råder 

bland elever och studenter i olika utbildningsnivåer gentemot att delas in i icke självvalda 

grupper samt vilka erfarenheter de har av gruppbyten. 

2. Syfte och frågeställningar 

I det här avsnittet av arbetet kommer syftet med undersökningen att redogöras. Avsnittet kommer 

även att innehålla frågeställningarna som undersökningen bygger på. 
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2.1. Syfte 

Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka gruppen som konstellation det vill säga vilka 

tankar, känslor samt upplevelser som uppstår när elever och studenter byter grupper. 

Undersökningen kommer även att beröra elevers och studenters kännedom om varför de ska 

arbeta i olika grupper. Deras upplevda trygghet kommer dessutom vara något detta arbete söker 

efter. 

2.2. Frågeställningar 

Hur upplevs fenomenet ”gruppbyten” av elever och studenter?  

Vad anses fungera och/eller inte fungera i samband med nya gruppkonstellationer? 

3. Metod & Material 

Här kommer metoden som använts i detta arbete att redogöras. Kvalitativ intervju som metod 

kommer att presenteras samt de tillvägagångssätt som har lämpats för urval av informanter. 

Materialet som i det här fallet är informanterna kommer även att presenteras, där ni får en inblick 

i vilka de är och vart intervjuerna har tagit plats. Hur jag som ”forskare” har förhållit mig till 

materialet kommer även att framgå i en liten reflektion som utgår från hermeneutiken. 

3.1. Kvalitativ intervju 

Detta är en kvalitativ undersökning med intervjuer som huvudmetod, där jag strävar efter att få 

förståelse för informanternas tankar, känslor och sociala upplevelse av ett fenomen som i det här 

fallet handlar om upplevelsen av att byta arbetsgrupper (Dalen, 2007:11). Om målet hade varit att 

undersöka mängden elever som tycker att gruppbyten är bra eller dåligt så hade en kvantitativ 

forskning med enkäter varit lönsammare, vilket nu inte var fallet. I examensarbetet använder jag 

mig av primärdata till största del, vilket består av sex intervjuer som är gjorda i syfte för det här 

arbetet (Larsen, 2009:45).  

Denna undersökning görs ur ett hermeneutiskt perspektiv då andra människors tolkningar och 

förståelse är det centrala. Detta är ett givet alternativ när det gäller humanvetenskaplig forskning, 

där man strävar efter att förstå andra människor menar Psykologen Magdalene Thomassen 
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(2007:46).  Fokus i undersökning ligger på de äldre åldrarna i skolan, därför förhåller jag mig till 

högstadiet, gymnasiet och högskolan, för att få inblick av uppfattningen om gruppbyten inom 

olika utbildningsnivåer. Skälet till att jag inte valde att undersöka de tidigare skolåren var för att 

jag ansåg att elever och studenter i de senare skolåren besitter en större erfarenhet av att byta 

arbetsgrupper genom skolåren och har möjlighet att reflektera kring upplevelsen på ett djupare 

plan.    

 

3.2. Urval 

Informanterna i undersökningen har uppstått ur ett kvoturval vilket innebär att jag i förväg 

beslutade att jag skulle intervjua en kille och en tjej ur tre utbildningsnivåer så att 

undersökningen skulle innefatta lika många deltagare av båda könen, för att inte undersökningen 

ska innehålla en allt för homogen skara av informanter (Larsen, 2009:78). Då tidsramen för 

undersökningen var relativt begränsad, efterlystes frivilliga personer som går i årskurs nio, 

gymnasiet eller högskolan på diverse platser som anslagstavlan på min arbetsplats, anslagstavlan 

på gymmet, Facebook och kurswebbar på olika högskolor. Därefter tog jag de första som hörde 

av sig. Detta är möjligtvis inte det ultimataste tillvägagångssättet men det resulterade för min del 

i en stor variation av självselectivt utvalda individer utan någon som helst koppling till varandra.  

 

Intervjuerna utfördes i form av både intervjuformulär och samtalsintervju. Intervjufrågorna som 

använts var strukturerade, öppna och färdigformulerade som jag relativt noga följde i ordning. 

Målet med öppna frågor var att informanten skulle tala fritt kring sin erfarenhet av gruppbyten 

(Dalen, 2007:30). Behovet av att informanterna skulle svarade på samma frågor, så att jag skulle 

kunna analysera det genom att ställa svaren mot varandra, bidrog till att det var relevant att ställa 

färdiga frågor som var strukturerade.  Efter den första intervjun insåg jag att det inte var lämpligt 

för undersökningen att jag antecknade som komplement till ljud upptagningen, då det 

distraherade både mig och informanten. Antecknandet gjorde intervjun tradig genom att jag 

upprepade mig och inte kunde koncentrera mig på vad informanten sa. Därför fattade jag beslutet 

att enbart spela in intervjuerna och ge all min uppmärksamhet till informanterna. På så vis 

beslutade jag mig för att ha lite mer samtalsinspirerade intervjuer (Larsen, 2009:84,85). Jag 
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behöll dock ordningsföljden och ställde precis samma frågor och följdfrågor till samtliga 

informanter som de fick tala fritt kring. Jag förhöll mig till båda metoderna på grund av att jag 

inte anser mig vara en tillräckligt erfaren intervjuare för att hålla renartade samtalsintervjuer, där 

informanterna kan tala fritt utan att jag har några fasta frågor som jag kan hänvisa tillbaka till, det 

skulle göra det svårt för mig att inte tappa tråden. Då det även är svårt att undersöka om eleverna 

känner sig trygga i sin klass i och med att det är en individuell upplevd trygghet som kan bero på 

många olika faktorer. Därför ställdes ett par följdfrågor angående trygghet för att tydliggöra och 

konkretiserar vad jag var ute efter att få reda på. Dalen (2007) påpekar att det är av storvikt att 

forskaren är lyhörd och tar fasta på det informanter berättar. Forskaren får inte heller vara för 

bunden till sina frågor utan bör även kunna bygga vidare och tillgodose de oförväntade svaren 

som informanterna kan dela med sig av (2007:30). 

3.3. Presentation av informanterna 

Intervjuerna transkriberades senast samma dag som de gjordes, oftast någon timme efter för att få 

så klara utlåtanden som möjligt, då intervjun fortfarande är aktuell i minnet (Dalen, 2007:69). 

Materialet som kommer att beskrivas är sex intervjuer som består av tre killar och tre tjejers 

erfarenhet av att byta grupp. 

 

Informanterna är två högstadieelever, en tjej och en kille som går i nionde klass. Dessa två går 

inte i samma skola och har ingen anknytning till varandra. Av slumpmässiga skäl kom det att bli 

så att de bor i samma kommun söder om Stockholm. Respektive skolor som de är inskriva i 

befinner sig i samma kommun men ligger inte i anslutning till varandra. Båda utgår från den 

årskursen de befinner sig i under intervjun. 

 

 Jag har även intervjuat två gymnasieelever, som även de består av en kille och en tjej. Dessa två, 

har inte heller någon koppling till varandra. De går på olika gymnasieskolor som ligger centralt 

Stockholm. Killen går sitt första år på gymnasiet och han beskriver sin första termin på gymnasiet 

i intervjun. Tjejen går sitt tredje år på gymnasiet och berättar både allmänt om vad hon har fått 

erfara av gruppbyten under hela sin gymnasietid och lite mer ingående om det tredje året på 

gymnasiet i intervjun. 
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De sista två informanterna består av lärarstudenter från en högskola i Stockholm. De talar allmänt 

om hur det har varit att byta grupp men fäster mest vikt vid upplevelserna kring att byta grupper 

under högskoletiden.      

I denna studie kommer informanterna kallas efter deras utbildningsnivå och kön då jag anser att 

det blir tydligare för läsaren att särskilja dem, för att förhindra förvirring och att informanterna 

förväxlas. Informanterna är således ”Högstadietjejen”, ”Högstadiekillen, ”Gymnasietjejen”, 

”Gymnasiekillen”, ”Högskolekillen” och ”Högskoletjejen”. 

3.3.1. Presentation av intervjuerna 

Intervjun med gymnasiekillen inträffades på ett café, intervjun tog lite mer än sexton minuter och 

kompletterades med ett par tilläggande frågor via e-post.  

Intervjun med Högstadiekillen tog sjutton minuter och även den kompletterades med några 

vidarefrågor via e-post. Intervjun hölls i hans bostad. 

Intervjun med gymnasietjejen skedde i hennes skola, den tog tjugofem minuter och inga frågor 

ställdes i efterhand.  

Intervjun med högstadietjejen hölls i hennes bostad, den här intervjun tog femton minuter och ett 

par sekunder. Inga frågor ställdes i efterhand då heller. 

Intervjun med högskoletjejen varade i nästan exakt trettiosju minuter och skedde på ett Café. 

Intervjun med högskolekillen utformades på informantens högskola i en mindre elevmatsal som i 

stort sätt var tom. 

Vi blev dock avbrutna av en annan student som hade åsikter att tillägga om vårt samtalsämne. En 

intressant dialog mellan studenten och informanten uppstod angående dennes årskull som 

upplever att kontinuerliga icke självvalda gruppbyten på högskolan som befängt och att de har 

klagat på de nya grupperna hos seminarieledare och kursansvariga. Dialogen pågår i tre minuter 

innan jag ber om att få återgå till intervjun. Sammanlagt varade den här intervjun i femtiofem 

minuter och ett tiotal sekunder. Informanten säger åt studenten att det är bara är att ge upp, för att 

de aldrig kommer att vinna den konflikten. Intervjuerna tog fram många intresseväckande 

aspekter av gruppbyten ur ett elevperspektiv. Med tanke på att arbetet måste begränsas så lyfter 

denna undersökning de mest centrala delarna som informanterna har delgett. 
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3.3.2. Min roll i materialet - en kritisk reflektion 

Materialet som kommer att beskrivas i arbetet bygger på mina tolkningar av vad informanterna 

har berättat. Detta gör att jag i mina tolkningar utgår från hur beskrivande informanterna är i 

deras svar samt utgår från att informanterna har varit ärliga (Dalen, 2007:119). Inom 

hermeneutiken menar man att forskaren aldrig kan vara helt objektiv då all information och alla 

intryck bearbetas hos oss utifrån våra referensramar, det vill säga vår förförståelse (Dalen, 

2007:15). Med det vill jag påpeka att en annan individ möjligtvis skulle tolka intervjuerna 

annorlunda.  

 

Jag har valt att lägga vikt vid det som genomsyrar samtliga informanter och vad de har tagit upp. 

Inställningen till det undersökta materialet har varit att söka efter vad som är intressant för mig 

som blivande lärare, vad informanterna har för gemensamma nämnare, och hur de beskriver 

gruppbytena. Jag kan på så sätt tänka mig att tolkningarna av materialet har influerats utav mina 

egna erfarenheter som elev och student. För att distansera mig från mina egna erfarenheter så har 

jag ständigt försökt se till vad det är informanterna egentligen säger och inte lägga in min egen 

tolkning med hjälp av teorin. 

4. Tidigare forskning 

Tidigare forskningar kommer under detta avsnitt att redogöras. Vad tidigare undersökningar har 

påvisat och hur detta undersökningsområde beskrivits i andra studier kommer även att beskrivas.   

 

Det har utifrån sökningarna som gjordes inför denna undersökning, inte skrivits något tidigare om 

just gruppbyten i skolan ur ett elevperspektiv. Uppsatser har sökts på Diva, uppsatser.se och 

Avhandlingar på Libris. Den tidigare forskningen inom detta område har handlat om bland annat 

hur det är att byta arbetsplats, vilket är likt de fenomen som behandlas i denna uppsats. Det är 

dock inte detsamma då eleven i skolan alltid stannar kvar på samma plats överlag. Skolan är 

densamma och vännerna finns tillgängliga. Det finns även ett flertal uppsatser skrivna om 

nivågrupperingar, bland annat inom matematik som skrivits av Johan Engholm och om elevers 

och lärares åsikter om nivågrupperingar av Christina Dahlberg. Så vitt jag vet utifrån mina 
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sökningar efter uppsatser, så har gruppbyten inte undersökts något vidare i andra sammanhang än 

i samband med arbetsplatser eller inom en viss genre som exempelvis nivågruppering. Däremot 

skrivs det flitigt om grupprocesser och grupputveckling, vilket är två grunddelar i en grupp. 

Behovet av att veta hur en grupp konstelleras och vad medlemmarna får uppleva i en grupp är 

ytterst relevant att veta för att kunna begripa elevers och studenters upplevelser av att byta 

arbetsgrupper i skolan. I några av avhandlingarna och uppsatserna har jag funnit dem som smått 

kommer in på effekterna av att byta grupp när de beskriver delar av grupprocesserna.  

 

En av dem är Eva Hammar Chiriac som har utformat en studie (2003) om grupprocesser i 

utbildningen. Hennes studie riktar sig mot studerande i de högre utbildningsnivåerna det vill säga 

universitets- och högskolestuderande. Hon skriver om många viktiga aspekter i en grupprocess 

och vad som utgör dem. Hon menar bland annat att individen måste träna på att arbeta i grupp för 

att grupparbetet ska fungera på ett bra sätt. Hon förespråkar även att förmågan att arbeta med 

andra människor inte är något som uppstår av sig självt när man samlas kring en uppgift 

(2003:12).  

 

Utifrån bland annat en tabell fastställer Hammar Chiriac att forskningarna som existerar kring 

grupper belyser lärandeprocesserna mer än grupprocesserna som uppstår i arbetsgruppen. Det vill 

säga det finns inte lika mycket skrivet om grupprocesserna överlag. Hon påpekar även i studien 

att prestationen både kan minska och öka för en individ när den arbetar i grupp. Forskning har 

visat att aktuella faktorer bland annat beror på gruppkaraktären samt uppgiften som ska lösas 

(Hammar Chiriac, 2003:40). Hammar Chiriacs fastställer i sin studie (2003) att det dessutom 

uppstår svårigheter att upprätthålla en konstant nivå i ett grupparbete på grund av att de ständigt 

avbryts av känslor och konflikter som bidrar till att dynamiken i gruppen blir ansträngd, då 

medlemmarna ska kunna förhålla sig till både arbetet som ska bli gjort och de emotionella 

behoven som behöver tillfredställas i gruppen. Hon menar att gruppens överlevnad är mer 

beroende av gruppmedlemmarnas socioemotionella välbefinnande, än utförandet av själva 

arbetsuppgiften som tilldelats dem (2003:200, 229).   

Anders Jakobsson har skrivit avhandlingen ”Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i 

grupp- En processtudie” (2001). I avhandlingen beskriver han processerna som uppstår i grupper 
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vid problemlösningsuppgifter inom det naturvetenskapliga ämnet. Jakobsson utgår från ett 

elevperspektiv och har bland annat gjort kvalitativa intervjuer. Hans analys leder honom in på 

uppkomsten av genusskillnader vid problemlösning i samband med det naturvetenskapliga 

ämnet, samt olika grader av kunskapsutveckling. Jakobson har gjort väldigt intressanta 

observationer av hur barnen inträder en grupp och tar sig an uppgifter på olika sätt (Jakobsson, 

2001:151, 179).  

 

Studien visar på att fem olika inställningar till lärandet uppstår vid problemlösning i grupp, 

Jakobsson kallar inställningarna för Meningsskaparen, Kunskapsbyggaren, Etikern, 

Reproducenten och Relationshållaren. Dessa attityder eller roller ser på gruppen ur olika 

synvinklar och har olika mål med uppgiften. Attityderna gynnas olika mycket utav grupp arbetet 

beroende på hur uppgiften är uppbyggd. Kunskapsbyggaren vill exempelvis arbeta så 

självständigt som möjligt och strävar efter att i första hand bygga upp sin egen förståelse inom 

ämne. Denna attityds kunskapsutveckling missgynnas av uppgifter som tvingar till samarbete och 

diskusson innan denne har fått forska själv. Kunskapsbyggaren är inte positiv till 

samarbetsuppgifter och diskussioner utan upplever att de är meningslösa (Jakobsson, 

2001:193,194). Detta skiljer sig exempelvis mot Meningskaparens, Reproducentens och Etikerns 

inställning till grupparbete. Dessa utvecklas genom att få diskutera och samarbeta samt ställa sina 

kunskaper mot andras. Varje attityd vill arbeta efter en viss genre, som i sin tur gynnar deras 

kunskapsutveckling. Meningskaparens inställning gynnas när uppgiften handlar om livsnära 

situationer menar Jakobsson (2001:192,193). Etikern vill gärna arbeta med uppgifter som rör 

värderingar och etik. Reproducenten befrämjas när uppgifterna gör eleverna mer medvetna om 

sitt lärande, genom att exempelvis resonera kring sitt tillvägagångssätt och hur den lär sig. 

Relationsunderhållaren lägger inget större intresse vid ämnet, utan lägger vikt vid de sociala 

delarna och relationen till kompisarna i skolan. Denna attityd missgynnas av samarbete då 

energin läggs på annat håll. Det är dock utvecklande för Relationsunderhållaren om uppgiften 

behandlar vardags- och livsnära situationer, likt Meningskaparens behov (Jakobsson, 2001: 191-

199).  Det är många olika mål och behov av olika inriktningar på uppgiften som ska tillgodoses 

om alla ska få en gynnsam kunskapsutveckling. Frågan är då ifall, och på vilket sätt, eleverna 

känner av det och om det har någon inverkan på inställningen till att byta grupp? 
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5. Teori   

I detta moment kommer de dominerande begreppen i undersökningen att beskrivas för att 

förtydliga för läsare vad begreppen betyder och hur undersökningen förhåller sig till dem. 

Begreppen som kommer att definieras är grupp, relation och socialkulturellt perspektiv. Den 

teoretiska ramen kommer även redogöras i detta kapitel. Teorianknytningen kommer att beskriva 

aspekter inom grupprocesser och grupputveckling. Faserna i en grupprocess kommer att 

förklaras, samt hur de påverkar gruppmedlemmarna. Människans behov av relationer kommer 

även redogöras i teorianknytningen. 

  

5.1. Centrala begrepp  

5.1.1. Vad menas med begreppet grupp? 

En grupp definierar sig oftast i kontrast till andra. Många dras samman på grund av att de besitter 

samma status, har ett gemensamt intresse eller samma värderingar. Människan sluter sig oftast till 

ett stort antal olika grupper och kan även ingå i grupper där de har skilda värderingar och 

motsägande normer, det vill säga att man inte alltid har något gemensamt med alla grupper i sin 

omgivning (Lenneér- Axelson & Thylefors, 1992:31). Det finns många definitioner av begreppet 

grupp. Man talar bland annat om, sociala grupper, icke sociala grupper, personliga eller abstrakta 

grupper och formella och icke formella grupper. Stensaasen & Sletta menar att det existerar tvivel 

bland forskare om två individer kan innefatta en grupp eller om de endast utgör ett par, då de inte 

är kapabla till att skapa en ojämn röstning där majoriteten vinner när beslut ska fattas. 

 

En social grupp kännetecknas av två till fler individer som ömsesidigt påverkar varandra i form 

av en social interaktion. Ett ömsesidigt beroende av varandra bör även existera i den sociala 

gruppen, det vill säga att medlemmarna är medvetna om att deras agerande påverkar de andra 

individerna och gruppen (Stensaasen & Sletta, 2000:26). Motsatsen till en social grupp är en icke 

social grupp, denna kategori innefattar exempelvis personer som står i kö till en bankomat 

(Stensaasen & Sletta, 2000:25). De påverkar inte varandra ömsesidigt och att de befinner sig på 

den aktuella platsen tillsammans är endast en slumpartad händelse. De definitioner av begreppet 
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grupp som undersökningen kommer att förhålla sig till är sociala grupper i skolan, där 

medlemmarna ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra för att klara 

en uppgift eller få ett betyg. Elevernas och studenternas perspektiv på hur många som bildar en 

grupp kommer vara utgångspunkten i den här undersökningen. Vilket är att en grupp minst kan 

innehålla två personer, då elevpar stundtals klassas som en grupp under somliga intervjuer.  

5.1.2. Vad innebär begreppet relation?  

En relation utgörs av minst två parter som interagerar med varandra i ett upprepande 

sammanhang menar Goodwin. Dessa sammanhang består av kulturella och samhälliga 

komponenter som exempelvis utbildningsnivå, familj, livsstil och värderingar (Nilsson, 2007:8).  

Psykologen Björn Nilsson menar att begreppet relation bland annat betyder band. Det handlar 

dock inte om något fysiskt band utan utgörs av hur människan upplever, erfar och samspelar med 

andra individer (Nilsson, 2007:9). Människan har många relationer inom olika genre som familj, 

vänner, klasskamrater, intima relationer och så vidare. 

Det är i relationer till andra som människan anammar rådande normer och de sociala koderna 

som finns i samhället, detta bidrar i sin tur till att kulturer bevaras (Nilsson, 2007:10). 

Uppsatsen kommer att lägga vikt vid relationen till klasskamrater och vänner i skolan på grund 

av att det är relationerna i skolan som är mest aktuella för undersökningen. 

 

5.1.3. Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärandet innebär att man belyser hur eleven tar lärdom av de 

sociala sammanhang som den möter i sin vardag samt hur denne förhåller sig till kunskapen de 

erhållit i kommande situationer (Säljö, 2000:13). Säljö menar även att människan inte är kapabel 

till att lära sig att förhålla sig till de sociala koder som råder och föra resonemang på egen hand 

utan bygger upp den kunskapen genom att ta del av forna och nutida kulturer som färgar det 

samhället individen lever i samt genom interaktion med sina medmänniskor (Säljö, 2000:21). 

För att eleverna ska utvecklas på ett kognitivt plan är de i behov av att förhålla sig till sina 

sociokulturella erfarenheter och få resonera kring dem i samband med arbetsuppgifter i skolan.  I 

Bråtens tolkning av Vygotsky är människan starkt förenad till det sociala samspelet med andra, 

vilket medför att individen kan ta till sig och dra nytta av andras erfarenheter. Efter ett 
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grupparbete tar eleven med sig allt den har lärt sig och använder det som verktyg vid de 

individuella arbetstillfällena (Bråten, 1998:14,15,35). De sociala och kulturella aspekterna består 

av talet, skriften, tecken och symboler som tillämpas vid interaktion med andra människor 

(Bråten, 1998:14,15). Kunskap frodas inte vid isolering utan är i behov av sociala och kulturella 

kontexter som sker i sällskap med andra (Jakobsson, 2001: 62-63). I möten med andra sätter varje 

individ sin personliga prägel på samarbetet och kommunikationen, då de konstant påverkar 

varandra (Bråten, 1998:24- 25). 

5.1.4. Normativ social påverkan 

Begreppet normativ social påverkan går att tolka utifrån ordens betydelse. Normativ innebär 

något som är normskapat, det vill säga att man tvingar andra att vara på ett visst sätt för att stoppa 

in individer i olika fack. Med social påverkan menas i det här sammanhanget att gruppen sätter 

gränserna, vilket gör det svårt för en individ att säga emot. Detta leder till ett så kallat grupptryck 

där individen följer normerna och gruppen för att inte bli utfryst, trots att det ibland kan innebära 

att individen går emot sina egna värderingar för att passa in. Professorerna Stensaasen och Sletta 

exemplifierar hur vi människor går med på det mesta för att inte bryta mot normen och bespara 

oss en social avvisning (Stensaasen och Sletta, 2000:151). Att vi låter oss styras på det här viset 

grundar sig i att ett av människans mest centrala behov är att tillhöra en grupp som denne kan 

identifiera sig med samt uppleva trygghet med andra genom att bli bekräftad. 

 

5.2. Teoretisk anknytning 

5.2.1. Grupprocesser 

”Grupprocesser innefattar alla de åtgärder som utvecklas i en grupp när de konfronteras med en 

uppgift” (Hammar Chiriac, 2003:34). 

Grupprocesser är de interaktions- och samspelsprocesser som bildas när man arbetar i en grupp 

(Hammar Chiriac, 2003:96). Detta stämmer överrens med Lenner-Axelson och Thylefors som 

menar att när två eller fler individer samlas för att umgås eller för att utföra ett arbete så uppstår 

en rad fenomen. Fenomenen som uppstår är processerna i en grupp (Lenner-Axelson & Thylefors 

1992:32). En grupprocess kan ha olika utgångspunkter, antingen är utförandet av uppgiften i 

fokus eller så kretsar fokuset kring det sociala samspelet. En del av grupprocessen som uppstår i 
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det sociala samspelet är att roller utformas i gruppen. De intagna individuella rollerna binder 

samman gruppen, dock befäster sig dessa roller först efter att gruppen har arbetat tillsammans 

under en längre tid. Hammar Chiriac menar att i nya grupper bildas roller på relativt ytliga 

premisser, så som kön eller ålder. Rollerna som däremot uppstår efter en längre tid fyller enligt 

Hammar Chiriac en större funktion för gruppen. Rollerna som uppstår efter en kort tid tenderar 

att få en negativ klang som exempelvis ”offret” och ”clownen”, de rollerna som däremot formas 

under en längre tid blir är mer realistiska och rättvisa för rollinnehavaren (Hammar Chiriac, 

2003:27,28). 

 

Gruppmedlemmarna väljer själva sina roller och justerar dem så det blir en god 

gruppkombination. Det kan dock ske att två eller fler väljer samma roll eller att någon ogillar 

någon annans roll vilket leder till att en maktkamp uppstår. Arfwedson & Arfwedson antyder 

även att denna del av en grupprocess kallas för gruppstrukturering, vilket bygger på 

rollfördelningen och strukturen som gruppen förhåller sig till. Gruppstrukturering är tidskrävande 

och förutsättningarna för gruppstrukturen formas av antalet gruppmedlemmar, vilka resurser som 

finns i gruppen samt hur uppgiften de samlas inför är utformad. (Arfwedson & Arfwedson, 

2002:76,77).  

 

Hammar Chirac menar att grupprocesserna kan vara både negativa och positiva för 

gruppmedlemmarna, då de både kan gynna och hämma gruppens arbetsgång beroende på hur 

ansträngande och tidskrävande de är (Hammar Chirac, 2003:34,39). Processerna som uppstår är 

omedvetna. Trots omedvetenheten påverkar dock processerna gruppen. Uppgiften som gruppen 

blir tilldelad utgör en stor vikt utav vilka processer som uppkommer åsyftar Hammar Chiriac 

(2003:39). Detta tas även upp av Arfwedson och Arfwedson som menar att processen tar vid 

olika fort beroende på uppgiften, en diskussionsuppgift kring ett problem mynnar ut i att 

processerna uppkommer tidigare. En faktainsamling eller problemlösningsuppgift kan däremot 

hämma processernas uppkomst (Arfwedson & Arfwedson, 2002:59). 

Psykologerna Björn Gislason och Lars Löwenborg beskriver uppgiftens roll på liknande sätt. De 

anser att en grupp behöver få grepp om både uppgiften de blivit tilldelade samt att upprätthålla 
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samspelet mellan gruppmedlemmarna för att få en arbetsgrupp att fungera (Gislason & 

Löwenborg, 1994:81,82).   

 

Det krävs både tid och utrymme för att främja fungerande grupper. Individen måste få ta sin tid 

för att öva sig i att arbeta i grupp, då det inte är något som är självlärt (Eva Hammar Chiriac, 

2003:39, Lennéer- Axelson & Thylefors, 1992:27, 28). Detta stämmer överrens med Arfwedson 

och Arfwedson som åsyftar att ett upprepande dilemma är att eleverna ofta lämnas med hela 

ansvaret för grupparbetena, det vill säga både att ta sig an gruppen och uppgiften. De menar att 

detta är problematiskt då eleverna behöver stöd för att klara av det (Arfwedson & Arfwedson, 

2002:87). Arfwedson och Arfwedson menar även att tidsramen för ett grupparbete är diffust och 

behovet kan se olika ut från klass till klass. Grupperna behöver tid för att bekanta sig med 

varandras sätt att arbeta och tänka på för att gruppen ska svetsas samman. Om man byter grupper 

ofta påverkar detta gruppmedlemmarna genom att arbetssituationen blir disharmonisk och 

instabil, upplevelsen av att byta grupp är beroende av hur van klassen är med arbetssättet att byta 

grupper och hur ofta det sker i undervisningen (Arfwedson & Arfwedson, 2002: 58,59, 60).  

 

5.3. Gruppens utvecklingsfaser 

Det finns många versioner av grupprocessers faser. Teorierna om grupputveckling skiljer sig då 

de inte delar samma mening om hur många faser som existerar (Hammar Chiriac, 2003:36). 

Grupprocesserna delas in i allt ifrån tre till nio faser. Skillnaden är att de fört ihop vissa faser på 

grund av att de anser att de hör ihop samt att faserna har tilldelats olika namn. Bruce W 

Truckmans har exempelvis utformat en fyrstadig modell för hur gruppen utvecklas. Gunilla O 

Wahlstöm delar in dem i nio faser (1993:31). Det här arbetet kommer att utgå från Barbro 

Lennéer-Axelson och Ingela Thylefors beskrivning av grupprocessens faser som beskrivs i sju 

steg, Initialfas, Smekmånad, Integration, Konflikter, Platåer, Mognadsfasen och Separationsfasen 

(Lennéer- Axelson & Thylefors 1992: 36-42).   

5.3.1. Initialfas 

Den här fasen uppstår i början av ett grupparbete då gruppmedlemmarna ska bekanta sig med 

varandra. Medlemmarna i gruppen är då osäkra och inga tydliga normer råder i gruppen än. 
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Gruppen är i den här fasen inte sammanhållen eller målmedveten, det som prioriteras är istället 

att individuellt hitta sin plats i hierarkin och att inta en roll. Detta ger upphov till att rivalitet 

diskret uppstår i gruppen, stävan efter makt har till följd att medlemmar kan uppleva varandra 

som konkurrenter. Detta sätter givetvis spår på kommunikationen som är väldigt ytlig under den 

här fasen. Gruppen är under den här perioden i stort behov av att läraren finns till hands för att de 

ska kunna känna sig trygga. Faktum är att medlemmarnas disharmoni stillas markant om läraren 

är närvarande. Likt spädbarnet som misstror sina föräldrar om de inte svarar på deras gråt och 

inte får sina behov tillfredställda, så brister förtroendet gentemot läraren om den är frånvarande 

och inte backar upp gruppen när de är i behov av stöd och vägledning i det här skedet (Barbro 

Lennéer & Ingela Thylefors, 1992:36,37).  

 

I mer bestående grupper kan strukturen bidra till att oron minskar i initialfasen. Lennéer-Axelson 

och Thylefors menar att ett par grupper inte kommer längre än till den här fasen för att det kan ta 

lång tid att ta sig förbi det här stadiet, som dessutom kan vara väldigt ansträngande för vissa 

medlemmar så att gruppen splittras istället (1992:37).  

5.3.2. Smekmånadsfas 

Smekmånadsfasen är det nästa stadiet som väntar de grupper som tar sig vidare. Efter regn 

kommer solsken sägs det och det är så forskarna beskriver smekmånadsfasen, det vill säga det 

som väntar en grupp efter att de tagit sig igenom Initialfasen. Gruppens inställning liknar 

förälskades, de upplever att de funnit den ultimataste gruppen för dem själva och fylls av känslan 

att de äntligen funnit ”den rätta” gruppen där de hör hemma. Gruppmedlemmarna får en mer 

avslappnad attityd gentemot varandra och kommunikationen fördjupas vilket mynnar ut i att de 

känner sig trygga i gruppen och uppskattar varandra. Arbetet med uppgiften tar inte stor plats i 

gruppens tillvaro utan framställs mer som ett dragplåster. Medlemmarna visar en enad fasad och 

är överrens om allt, vilket leder till att gruppen blir homogen i detta skedde. I hopp om att bevara 

smekmånadsfasen så blundar medlemmarna för motsättningar och oeniga omständigheter. 

Lennéer-Axelson och Thylefors påpekar att det är väldigt energikrävande för medlemmarna att 

upprätthålla den här sammansvetsade fasaden och att gruppen går miste om goda resurser som 

finns i gruppen när de uppträder homogent. Smekmånadsfasen är dock inte enbart stjälpande utan 
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främjar relationerna i gruppen så att de kan leda till vänskap. Medlemmarna känner sig trygga 

och bekräftade under smekmånadsfasen (Lennéer- Axelson & Thylefors, 1992:38,39). 

5.3.3. Integrationsfas 

Efter smekmånadsfasen möts gruppen av integration det vill säga att de återigen börjar se 

skiljaktigheter och bekänner sina specialiteter och brister för varandra, vilket mynnar ut i att 

gruppen fokuserar sig mer på uppgiften och beter sig allt mer som en strategisk enhet för att ro 

arbetet i land. När gruppen integrerar så förtydligas normerna och de fördelade rollerna jämnar ut 

sig menar Lennéer- Axelson och Thylefors (1992:39). 

5.3.4. Konfliktfas 

Efter att skiljaktigheterna har erkänts uppstår ett större mod att konfrontera varandra när 

gruppmedlemmarna är oeniga och konflikterna uppstår. Konflikter uppstår överallt, dock 

framhävs de mer i arbetsgrupperna (1992:39). Gruppmedlemmarna har mognat en aning sen 

initialfasen vilket resulterar att de inte längre brottas med dolda konflikter utan tar snarare itu 

med konflikterna öppet och med en åtgärdande inställning. Attityden till konflikthantering kan 

dock skilja sig bland medlemmarna. Vissa går in med inställningen att de ska vinna en maktkamp 

medan andra fortfarande vill hålla fast vid smekmånadsfasen och försöker ignorerar konflikterna. 

Forskarna menar att somliga grupper väljer att stanna kvar i konfliktfasen på grund av att de på så 

sätt slipper komma till skott med arbetsuppgiften (1992:40).   

5.3.5. Platåer, fixering och regression 

Det här stadiet är en plattform för återhämtning efter konfliktfasen. Medlemmarna kan uppleva 

att det står still under stadiet och känna sig likgiltiga gentemot den resterande gruppen och 

arbetsuppgiften, så pass att de upplever sig vara färdiga med gruppen och att de inte kan 

utvecklas mer. Vissa medlemmar uppskattar den här fasen medan andra vantrivs i den och vill 

vara aktiva. Vid det här laget brottas gruppen med fixeringar, det vill säga de ouppklarade 

problem som gruppen har stött på i förgående faser. Lennéer-Axelson och Thylefors liknar 

gruppens fixeringar till en individ som inte har konfronterat tidigare händelser i sitt liv som har 

bidragit till att denne exempelvis är oerhört mörkrädd, har prestationsångest eller brottas med 

misstänksamhet i sin rådande vardag. På samma sätt kan gruppen visa symtom efter ouppklarade 

moment. Gruppen utvecklas trots fixeringar, dock kan fixeringarna hindra gruppens 
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förutsättningar att nå den optimala utvecklingen (1992:40). Regression betyder tillbakagång. Det 

som menas med detta är att grupper kan gå tillbaka i utvecklingen. Regression kan utgöra en 

försvarsmekanism som grupper tar till när det blir för ansträngande och är egentligen i behov av 

en övergång. Gruppen kan tas tillbaka till en tidigare välbefinnande period i grupprocessen som 

exempelvis smekmånadsfasen. Gruppen behöver hjälp för att ta sig ur längre regressioner då det 

tyder på att de undviker en upplevd ohanterlig situation (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

1992:41).  

5.3.6. Mognadsfas 

En grupp är mogen när medlemmarna vågar vara självständiga och stå på sig parallellt med att de 

uppfattar sig själva som en del av gemenskapen i gruppen samt är solidariska mot de andra 

individerna i gruppen. Medlemmarna vill behålla gruppen som den är i den här fasen men inser 

att det inte är hela världen att byta grupp eller om någon slutar i gruppen. Medlemmarna kan 

umgås med andra utanför gruppen utan att bli utfryst ur gruppen, utan blir snarare 

eftersträvansvärd. I den mogna gruppen respekterar man varandra genuint. Mognaden är 

väsentligt för huruvida gruppen angriper, drar nytta av och tar sig igenom olika 

utvecklingsskeden (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1992:42). 

5.3.7. Separationsfas 

Den sista fasen i gruppens utveckling är separationsfasen. Ingen grupp varar för alltid vilket alla 

är medvetna om menar Lennéer-Axelson och Thylefors. Det är dock i de grupper vars varaktighet 

är tidsbestämd, det vill säga grupper som separeras på grund av omorganisation eller grupper som 

splittras på grund av någon form av nedläggningar, som en korrekt separationsfas uppstår. Fasen 

formas av skälet bakom gruppseparationen samt oron för vad som väntar medlemmarna efter 

separationen. Olika känslor dyker upp under separationsfasen och gruppmedlemmarna brottas 

med alltifrån sorg, ångest och ilska till lättnad, glädje och belåtenhet (Lennéer- Axelson & 

Thylefors, 1992:42). Människans första möte med ångest är när den som spädbarn separeras från 

mamman genom att navelstängen klipps av. Detta är den bidragande faktorn till att vi senare 

upplever separationsångest varje gång individen avslutar en relation i sin omgivning. Många 

värnar om de relationer de har oavsett om de är besvärliga på grund av fruktan för 



 

Examensarbete i Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och de tidiga grundskolåren 

HT 2011, Södertörns högskola 

Författare: Merna Afram 

  Sidan 21 (41) 

separationsångesten. Det är därför bra för grupper att få tid på sig att ställa om och hantera 

separationen gemensamt (Lennéer- Axelson & Thylefors, 1992:106).     

Man blir aldrig klar med faserna i gruppen. Det börjar om som i en cirkel där gruppen börjar om i 

samband med en ny uppgift som triggar igång nya konflikter och roller. I Lennéer-Axelson & 

Thylefors figur sluter sig aldrig cirkeln, vilket kan tolkas som att en grupp kan nå slutmålet i 

grupputvecklingen.   

5.4.  Det mänskliga behovet av relationer och rutiner  

”Individen identifierar sig själv i relation till gruppens övriga medlemmar” (Arfwedson & 

Arfwedson, 2002:76). Människan skapar sin självbild ur sin omgivning.  

De sociala relationerna i en människans liv erbjuder gemenskap, solidaritet, beroende och 

kontroll. Människan är ständigt i behov av relationer till andra, både fysiskt och psykiskt, för att 

klara av att handskas med livet. Behagliga relationer till andra individer i vår omgivning 

underlättar för oss att hantera påfrestningar som stress, depressioner, själmordsbenägenhet och 

ångest (Nilsson, 2007:11,14). Detta stämmer överrens med psykologerna Björn Gislason & Lars 

Löwenborgs beskrivning av individens behov av andra människor, det vill säga att människan är i 

ständigt behov av att få sin existens och sina handlingar bekräftade samt få känna samhörighet i 

relation till andra. På så vis menar Gislason & Löwenborg att vår självständighet och vårt 

självförtroende utvecklas positivt av goda relationer (1994: 74). I förhållande till en grupp 

behöver individen växla mellan en bekräftelsesökande attityd och strävan efter gruppens bästa. 

Detta gör den genom att både kunna tillfredställa sitt eget behov och samtidigt hålla tillbaka på 

det egna behovet för att anpassa sig till dem andra. Målet med att förhålla sig på detta vis är för 

att blir accepterad av gruppen och samtidigt vara sig själv i gruppen (Gislason & Löwenborg, 

1994: 80). 

5.4.1. Sociokulturellt perspektiv på relationer i skolan 

Vi lär och utvecklas som individer genom samspel med andra, vilket är grundtanken bakom 

grupparbete. Det finns dock de som inte anstränger sig och är passiva i grupparbetet. Dessa 

individer lär sig inget nytt och resten av gruppen går miste om kunskaperna som denne kunde 

delat med sig av (Jakobsson Anders, 2001:79,80). Det är påfrestande för människan att anpassa 

sig till nya rutiner och förhållningssätt. Motsättningar uppstår då det ligger i människans natur att 
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sträva efter och värna om sin trygghet, balans i vardagen samt sina sociala relationer. Alla 

förändringar inom en grupp medför upplevd ängslan och spänning för så väl gruppen som 

individen. Lennéer-Axelson och Thylefors menar därför att struktur och rutiner är 

återhållsammare med individens energi (1992:158,159). 

 

Grupparbeten tillåter eleverna att fördjupa sig i relationerna till dem som finns i deras befintliga 

klassrumsmiljö. Konflikter mellan olika individer beror på att de har alltför lite kunskap om 

varandra. Att byta grupper kan därför främja positiva relationer då de ger elever och studenter en 

bättre grund att bygga sina uppfattningar av klasskamrater och kurskamrater på (Arfwedson & 

Arfwedson, 2002:60,61).  Att elever samspelar med varandra är gynnsamt. Vygotsky hävdar att 

det är lönsammare för elever att utföra uppgifter tillsammans med andra elever som är en aning 

kompetentare då de kan få den hjälp de behöver för att ta sig genom uppgiften.  Det klarnar inte 

för eleven genom att stå och trampa på samma plats på egen hand om uppgiften upplevs som 

svår. Om eleven istället får hjälp med att begripa uppgiften utvecklas denne och motivationen 

stimuleras. Detta fenomen kallar Vygotsky för zonen för den närmaste utvecklingen (Bråten, 

1998:92, 93,104, 109).  Den intellektuella utvecklingen uppstår inte ur intet. Den uppkommer och 

utvecklas vid förenad anekdot, befintliga kulturer och undervisning (Bråten, 1998:134). 

6. Analys och resultat     

I det här stycket kommer materialet och teorin att analyseras. Resultatet är uppdelat i två 

huvuddelar. Den ena delen beskriver och analyserar elevers och studenters upplevelse av 

gruppbyten och innehåller ett avsnitt om rådande och efterfrågade strukturer. Den andra delen 

innefattar det förhållningssätt som tillämpas av elever och studenter vid gruppbyten. Jakobssons 

resultat (2001) av lärattityderna är något som bland annat kommer att användas som verktyg för 

att bearbeta materialet i analysen av informanternas inställning till att byta grupp. Huvuddelarna i 

materialet kommer att lyftas fram och smalas ner till mer precisa kategorier som möter teorierna 

om utvecklingsfaserna, de centrala begreppen, relationerna och rutinernas betydelse etc. 
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6.1. Elevers och studenters upplevelser av att byta grupp 

Samtliga informanter berättade att de upplevde någon form av oro, ängslan eller stress över att 

byta arbetsgrupper. Högstadiekillen berättade om oron för att inte kunna samarbeta med vissa 

klasskamrater som han inte arbetat med tidigare och visste inte vad han skulle förvänta sig av 

dem, samt att det framför allt är ansträngande att hamna i samma grupp som någon med ”högre 

status” än sig själv på grund av att han inte visste hur han skulle bete sig och känner att han 

behöver göra sig till. Gymnasietjejen visade en självsäkrare attityd till nya grupper men menade 

att det är påfrestande och stressande att behöva arbeta med någon man har hamnat i konflikt med 

tidigare. Gymnasietjejens klass har arbetat ihop sig på ett djupare plan då de läser sitt sista 

gymnasieår. Gymnasiekillens osäkerhet kan mycket väl bero på att hela klassen är väldigt ny och 

befinner sig i en slags initialfas där det är viktigt att anamma normerna i så tidigt skede som 

möjligt. Känslorna skildrades bland annat på följande sätt i intervjuerna. 

 

”Vi byter grupper, och för mig blir det en otrygghet. Du ska lära känna nya personer, visst 

liksom, det är jättelätt att jobba i en grupp i början. Ingen säger till någon annan när någon gör 

fel i början. De byter seminariegrupper hela tiden också, så vi byter arbetsgrupper och 

seminariegrupper och det blir bara förvirrande för mig. Ett annat problem är att man aldrig 

skapar en tillit till andra när man byter grupper hela tiden.” känner Högskolekillen 

 

”För mig har det underlättat när jag har kunnat jobba ihop med dem jag känner och fortsätta 

med det. Det underlättar att arbeta om jag känner mig trygg med dem jag jobbar med. Nu har 

jag ju inte bytt grupp ofta, nästan inte alls, då vi i min grupp nästlat oss ur det på olika sätt. Men 

då skulle jag känna mig så här uppryckt hela tiden och väldigt rotlös. Det skulle vara väldigt 

förvirrande för mig, att precis ha landat och då ryckas upp igen. Det skulle hämma mig.” sa 

Högskoletjejen under intervjun. 

 

Högskolekillens citat visar att han är trött på att inte komma förbi initialfasen och beskriver en 

längtan efter att nå mognadsfasen. Medan högskoletjejen beskriver att hon vill undvika en 

separationsfas. Både Gymnasietjejen och Högskolekillen kan tycka att viktpunkt med gruppbyten 
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ligger vid fel ände. De anser att det inte råder svårigheter att arbeta med olika individer, då man 

biter ihop under en period och sen är det över. De berättar att konsten snarare ligger i att lära sig 

stanna kvar i en grupp under konfliktfasen. Detta speglar verkligheten på en arbetsplats då du inte 

kan byta arbetskollegor när du känner att det blir lite för tufft i arbetslaget. Detta stämmer 

överrens med O Wahlstöm (1993:31), Lennéer-Axelson och Thylefors (1992:37,38,40) som 

menar att det är sällan som grupper tar sig igenom samtliga stadier, av olika skäl. De påpekar att 

de flesta grupperna inte kommer längre än till konfliktfasen. Om gruppmedlemmarna får bekanta 

sig med samtliga utvecklingsfaser inser de att det existerar vändpunkter i alla grupper oavsett 

sammansättningarna. Detta är minst lika viktigt att bära med sig till det kommande yrkeslivet 

som att lära sig arbeta med olika individer. 

 

Studenter och elever känner att de vill behålla stabilare grupper av olika skäl. Somliga vill stanna 

kvar i den befintliga gruppen för att utvecklas och möta nya faser, andra vill behålla gruppen på 

grund av fruktan för separationsfasen, bekvämlighetsskäl och känslan av trygghet. 

6.1.1. Frånvarande lärare 

En upplevd bristande del vid nya grupper är lärarnas frånvaro vid grupparbeten, framför allt vid 

icke självvalda grupper efterfrågas lärarens engagemang.  

Utifrån intervjuerna som har gjorts i den här studien har elever och studenters misstro gentemot 

läraren yppat sig. Informanterna berättade att de ansvariga lärarnas delaktighet och närvaro är 

obefintliga under grupparbetena. Citat ur intervjuerna som beskriver detta är följande: 

”Gå runt till alla grupper och lyssna samt ge feedback på vad som diskuteras i grupperna. Sitt 

inte bara längst fram i klassrummet och skandera olika krav som man skall uppfylla” sa 

Gymnasiekillen i intervjun.  

”Dom håller ingen koll på grupperna” sa Högskoletjejen. Detta påpekar även Högstadietjejen 

som säger ”Läraren borde prata mer med grupperna.” Högstadiekillen sa följande om detta: 

”Lärarna borde oftare gå runt i grupperna och fråga hur det går så att de visar att de bryr sig 

och vill elevernas bästa”. 
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”Det är väl alltid bra om pedagogen visar sig vara intresserade. Det känns som att de inte tar 

vara på det här utan passar på att luta sig tillbaka. Jag tycker att de är så jävla oaktiva, om en 

seminarieledare är där och kollar så skulle de kunna stödja grupperna som inte fungerar för att 

det ska gå bättre. Jag skulle väl framför allt känna att seminarieledaren var lite mer engagerad, 

att den brydde sig lite om hur det gick, att den brydde sig lite om vår utveckling. För nu känner 

jag att det är många som inte bryr sig om vår utveckling utan bara bryr sig om vi har läst 

böckerna liksom. Men de bryr sig inte om vi har lärt oss något eller om var vi befinner oss. De 

har sitt, de maler bara på och bryr sig inte så mycket om grupperna. Om seminarieledarna skulle 

fungera lite mer som handledare och fråga så skulle det vara skitbra. Bara det att man känner att 

det finns något stöd att vända sig till eller någon som lyssnar” sa Högskolekillen irriterat i 

intervjun.  

 

Eleverna lämnas oftast själva med det mesta ansvaret för grupperna och uppgiften, anser 

Arfwedson och Arfwedson. Detta blir även tydligt i den här undersökningen, som påvisas i 

ovanstående citat. Lärarens influens och reglering är dock ytterst behövlig under dessa processer 

som elever och studenter utsätts för under grupparbetet (Arfwedson & Arfwedson, 2002:87). 

Elever och studenter klarar inte av att hantera grupperna på egen hand alla gånger, vilket 

påverkar deras inställning till gruppbyten negativt. Arfwedson och Arfwedson menar att lärarna 

ska akta sig för att lämna över ansvaret på eleverna då samarbete inte är en självklar förmåga som 

finns befäst hos aktörerna (2002:88).  

 

Utifrån den här studien som baseras på de här sex informanterna kan man därmed se att det råder 

en stor efterfrågan av mer närvarande lärare vid icke självvalda grupper. Detta kan kopplas till 

ovanstående teori om utvecklingsfaserna i en grupp. Misstron som elever och studenterna 

uttrycker i den här studien har uppstått ur erfarenheten av lärarlösa initialfaser och att många 

upplever initialfasen som komplicerad och ogynnsam, vilket leder till att de flesta inte vill byta 

grupper när de väl har tagit sig igenom fasen. Lennéer-Axelson och Thylefors menar att lärarens 

stöd är av störst vikt i initalfasen (1992:37). Läraren behöver även finnas tillhands när grupper 

brottas med regressioner (Lennéer- Axelson & Thylefors, 1992:41). Oron och behovet av läraren 

eller seminarieledarens närvaro är mindre vid senare faser och i mer bestående grupper.   
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Samtliga informanter har delgett att de upplever att början av ett samarbete med en ny grupp är 

bland det besvärligaste stadiet. Elever och studenter upplever att de inte vet hur de ska bete sig, 

att de försöker observera och få ett intryck av vilka de andra är och samtidigt anamma normerna 

som finns i gruppen. De ska dessutom försöka komma i underfund med hur de ska ta sig an 

uppgiften för att alla medlemmar ska vara tillags i gruppen. Högskolekillen kallar det för den 

”administrativa” delen som uppstår i början en ny grupp. 

 

Informanternas tidigare nämnda citat och generella uttalanden i intervjuerna angående 

gruppbyten ställs ständigt i kontrast till den upplevda tryggheten i en grupp och fördelarna med 

att få arbeta i samma grupp en längre period. Dessa känslor beskrivs av Lennéer-Axelson och 

Thylefors i smekmånadsfasen (1992:38, 39). Elever och studenters behov av att behålla sina 

grupper kan tolkas som en önskan om att få stanna kvar i smekmånadsfasen och fruktan för 

separationsfasen. Separationsfasen kan upplevas på olika sätt av skilda individer, många upplever 

dock ångest vid separation då en relation avslutas (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1992:42,106). 

Många elever fruktar för separationsfasen. Den blir dock jobbigare att axla beroende på hur 

sammansvetsade grupperna är då relationerna har blivit starkare. Utifrån de intervjuer som gjorts 

i denna studie kan man se att högskolestudenterna är mer måna och mer ivriga att behålla 

regelbundna grupper. Orsaken till studenternas förhållningsätt kan förankras i teorierna om 

människans behov av sociala relationer i sin omgivning, för att bekräfta sin egen existens och 

identitet (Gislason & Löwenborg, 1994: 74). Högskolestudenterna känner sig varken särskilt 

sedda av seminarieledarna eller att de tillhör en specifik klass. De byter både seminariegrupper 

och arbetsgrupper vilket man inte gör i högstadiet och gymnasiet. 

 

De övriga informanterna från de andra utbildningsnivåerna upplever att de vet vem alla är i 

klassen och att de tillhör en klass. Denna undersökning visar att eleverna i gymnasiet och 

högstadiet upplever att de träffar sina vänner dagligen i skolan, som medför att de kan känna sig 

tryggare och finna sig i att tillhöra nya grupper på ett annat sätt än högskolestudenterna. 

Studenterna saknar en bestående seminariegrupp och samhörighet med lärarna, vilket gör att 

arbetsgruppen kan bli den enda källan till tryggheten och anknytning på högskolan. För 
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studenterna råder en stress inför gruppbyten, då de upplever att de enda relationerna de har i 

skolan är på väg att avslutas. Högskoletjejen beskriver det på följande sätt i intervjun.  

 

”Det är alltid en sån stress vid terminstart över vilken grupp man har hamnat i. Man ringer runt, 

och frågar ”har det kommit ut, såg du att jag hamnade i fel grupp” eller ”åh dom delade på oss, 

det har alltid vart så här, ända sedan jag började”. Det är det första man kollar liksom, vem man 

ska jobba med” sa Högskoletjejen. 

 

Studenterna berättar även att de överklagar och lämnar personliga skäl till att få behålla sina 

grupper när de får reda på att de inte hamnat i samma grupp som tidigare. Att studenterna vill 

behålla sina grupper är inte helt obegripligt då stödet som studenterna får i gruppen under 

utbildningen blir ovärderlig. I teorin skildras detta av Nilsson som betraktar en komfortabel grupp 

som ett av de främsta botemedel när individen slås av livets tuffa motvind. Destruktiva 

emotionella skeden som stress, depression, ångest och självmordstankar bearbetas på ett sundare 

sätt när individen finner sig i behagliga grupper (2007:11,14). 

 

Intervjuerna med studenterna avslöjar på så vis individens behov av att uppleva grupptillhörighet 

som Arfwedson och Arfwedson beskriver (2002:76). Analysen visar att eleverna i gymnasiet och 

högstadiet har klassen som ram vilket studenterna inte har möjlighet till då de varken tillhör en 

klass eller har samma möjlighet att träffar kurskamraterna som inte utgör deras arbetsgrupp och 

seminariegrupp. Därför finns det en viktig skillnad med gruppbyten mellan utbildningsnivåerna. 

Under intervjuerna med samtliga informanter ställde jag frågan om de visste varför de blir 

indelade nya grupper och om de visst vad meningen var med att byta grupp var. Det intressanta är 

att informanternas svar antingen var tveksamma, citerande eller besvarades med en motfråga. De 

svarade antingen med att säga ”Eh, jag tror att det är för att jag ska lära mig att samarbeta med 

olika människor.” eller ”Det är väl för att jag ska lära mig att samarbeta.” och ”Det kan vara 

bra när jag börjar arbeta”. Resultatet av hur tvivelaktiga de var i sina svar påvisar att läraren inte 

alltid är noga med att redogöra vad syftet är med gruppbytena. Vilket visar att läraren många 

gånger tar för givet att elever och studenter är medvetna om målet med gruppbyten. 
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6.1.2. Elevers och studenters perspektiv på positiva följder av gruppbyten 

”Men när det kommer in nytt så blir det liksom nya tankar, nya idéer, och det lär man sig ju jätte 

mycket utav”, sa Högskoletjejen. 

 

Elevernas och studenternas intervjuer visar att det går an att byta grupper ibland. Det är dock en 

skör jargong. Tid, uppgiftsform, ämnet och hur arbetet ska redovisas spelar in för när de anser att 

det lämpar sig. Informanterna i den här studien ställer sig inte kritiska till ett sociokulturellt 

tillämpande i lärandet. De är medvetna om att det är viktigt att få ta del av nya perspektiv och att 

integrera med nya individer. Studenterna tycker att arbetsgruppen ska vara densamma och att de 

istället arbetar ihop med andra kursare under seminarietillfällena. På så vis menar de att man får 

det bästa av två världar. Studenterna får stabilitet och möjligheten att arbeta sig igenom 

utvecklingsfaserna och öva sig i att lösa konflikter, samtidigt som de förhåller sig till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet då de tar del av andras perspektiv genom att diskutera och 

samarbeta med andra inför mindre uppgifter under seminariet. Studenternas förslag är dock inte 

orimliga. Deras önskan grundar sig enligt Nilsson i funktionen av de sociala relationerna. 

Individen kan klara sig igenom det flesta svårigheterna den stöter på i vardagen med hjälp av 

behagliga relationer i sin omgivning (2007: 11,14). 

 

6.2. Struktur och förhållningsätt 

Ur samtliga utbildningsnivåer har det visat sig vara svårt att ha fokus på både arbetet med 

uppgiften och samtidigt upprätthålla relationer och eliminera spänningar och osämja i gruppen. 

Gislason och Löwenborg anser att det är viktigt att arbetsgruppen förhåller sig till och arbetar 

med båda centrala delarna, det vill säga både uppgiften och den sociala delen, för att göra så bra 

ifrån sig som möjligt (1994:82). Det är svårt att få bägge delarna att fungera i ett grupparbete, 

därför väljer elever och studenter en av byggstenarna att lägga störst tyngdpunkt vid. Denna 

tolkning utgår från informanterna i denna undersökning. Högstadiekillen och Gymnasietjejen 

brydde sig inte något vidare om de sociala faktorerna i arbetena i nya grupper utan hade snarare 

inställningen att de körde på med eller utan övriga gruppmedlemmar för att göra uppgiften så bra 

som möjligt. Informanterna från de övriga utbildningsnivåerna hade ett mer socialt fokus på 
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arbetstillfällena vid nya grupper och tillät konfliktlösningar och relationsfrämjande delar ta större 

plats än själva uppgiften. De utgår från minsta gemensamma nämnare för att skapa något att 

lämna in istället för att sträva efter att göra så bra som möjligt ifrån sig och lägger tiden på att 

tillfredställa sitt socioemotionella behov för att hålla gruppen vid liv. Som det beskrivits i kapitlet 

tidigare forskning så brottas gruppen ofta med att förhålla sig till uppgiften och samtidigt 

handskas med känslor och konflikter. När det blir ohanterligt prioriteras de sociala bitarna som är 

byggstenarna för människans behov och identitet (Hammar Chiriacs, 2003:200, 229).  

 

Informanterna berättar hur de under grupparbeten har bekantat sig med inställningen att bara få 

ihop något att lämna in eller redovisa vid för kort tid, komplicerade uppgifter eller sämre 

gruppkonstellation. Teoretikerna beskriver att en optimal tidram inte existerar då den måste 

anpassas till klassen man har. För långa grupp arbeten kan vara förödande för någon som inte 

trivs i sin grupp medan kortare byten i olika grupper kan bli ett irritationsmoment för elever och 

studenter, menar Arfwedson och Arfwedson.  De påpekar även att flitiga gruppbyten leder till att 

arbetssituationen för gruppmedlemmarna blir disharmonisk och instabil. Gruppbytena bör därför 

anpassas till klassen och deras erfarenhet (Arfwedson & Arfwedson 2002: 58,59,60).  

 

Motsättningarna till gruppbyten grundar sig i elevernas och studenternas behov av stabila 

grupper, i synnerlighet studenternas behov av stadiga relationer på högskolan. Detta stämmer 

överrens med Lennéer-Axelson och Thylefors som menar att människan inte är skapad för att 

hantera nya rutiner och förhållningssätt och söker sig därför till kontinuitet. Förändringarna 

upplevs som oroande och påfrestande för såväl gruppen som individen (1992:158,159). Den 

negativa inställningen till att byta grupp i skolan kan därför definieras som en försvarsmekanism 

för att värna om den egna psykiska hälsan under studietiden. 

6.2.1. Utvärdering som åtgärd för frånvarande lärare och separationsfasen    

Intervjuerna i den här studien påvisar en stor efterfrågan efter någon form av utvärdering och 

uppföljning av hur det har gått i grupperna. Alla förutom Högstadietjejen menar att en 

utvärdering eller uppföljning av grupperna skulle vara givande och lättande. Eleverna och 

studenterna ser på utvärdering som ett bearbetande avslut för gruppen och individen. De berättar 
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att de skulle stimuleras av känslan av att det faktiskt fanns någon som brydde sig om hur det gick 

i grupperna och att det fanns ett utvecklande mål med att arbeta i gruppen. Gymnasietjejen var 

den enda som hade bekantat sig med en utvärdering av gruppen.  Studenterna utvärderar sina 

kurser varje termin i pappersform. De har dock inte blivit tillfrågade om grupperna vare sig 

muntligt eller skriftligt. De har inte heller upplevt att någon har följt upp eller frågat om hur det 

har gått i grupperna. Dessa frågor uppstår enbart på högskolan när studenterna lyfter att de har 

problem i sin grupp. Lenneér-Axelson och Thylefors förespråkar som sagt tillfällen för gruppen 

där de får bearbeta separationen gemensamt (1992:106).  En gemensam utvärdering av gruppen 

och sin egen roll i arbetet som avslutsskede skulle kunna ge gruppmedlemmarna en positiv effekt 

i separationsfasen. 

6.2.2. Bördan av oengagerade gruppmedlemmar & sämre gruppkonstellationer 

Det som gör det svårast för elever och studenter att acceptera gruppbyten är rädslan för att 

behöva utföra en uppgift med någon eller några som inte är lika arbetsamma som dem själva.    

Det finns alltid de gånger då vissa gruppmedlemmar mer eller mindre inte medverkar, är passiva 

eller gör annat. Vilket varken gynnar gruppen eller individen (Jakobsson, 2001:79,80). 

Informanterna menar att de är medvetna om att det gör dem gott att arbeta ihop med andra. De 

anser dock att det inte är givande att arbeta ihop med de som inte är motiverade att bidra till 

gruppen. Läraren bör ha uppsikt över hur relationerna och positionerna förändras i klassen menar 

Arfwedson och Arfwedson (2002:76,77). Om läraren känner sina elever och är medveten om 

relationerna mellan eleverna så bidrar det till att läraren kan sätta ihop så ultimata grupper som 

möjligt, utifrån vad dennes syfte med grupperna är (2002:63,65). 

 

Detta kan komma att vara väldigt svårt på högskolan då studenterna inte har en seminarieledare 

och en seminarieledare har inte enbart en student grupp. ”Lärarna” på högskolan känner inte 

studenterna och kan omöjligt hålla koll på hur relationerna artar sig bland studenterna. Detta 

beskrivs av högskolestudenterna som upplever att de enbart blir sedda under seminarier i 

samband med att de räcker upp handen och får ordet eller att de sticker ut i seminariegruppen på 

grund av att de är den enda som tillhör ett annat kön i seminariegruppen. Högskolekillen 

beskriver att det känns som att han och hans kurskamrater endast är en bokstav eller siffra på ett 
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papper. Högskoletjejen bekräftar detta genom att även hon upplever att de inte blir sedda som 

personer, ”De känner oss inte vid namn eller vet vilka vi är” säger hon i intervjun.  

 

I intervjuerna beskriver de gruppmedlemmar som bara vill prata, kommer sent och inte är pålästa. 

Dessa beskrivningar påminner om lärattityden som Jakobsson kallar Relationsunderhållaren. 

Denna attityd gynnas inte av samarbete då den inte lägger någon vikt vid uppgiften utan ser 

skolan enbart som ett socialt fält där relationerna och anknytningarna blir det mest centrala i 

skolan (Jakobsson, 2001:198,199). Denna inställning kan upplevas som påfrestande att ha att 

göra med, framför allt för en elev och student som är mer av en Kunskapsbyggare. 

Kunskapsbyggaren är av naturen skeptiskt till grupparbeten och föredrar att arbeta individuellt 

(Jakobsson, 2001:193, 194). Om denna hamnar i grupp med en elev eller student som är mer utav 

en relationsunderhållare så slutar det med att Kunskapsbyggaren gör det mesta själv och gruppen 

får kämpa sig igenom arbetat från början till slut. Detta är en orsak till att elever och studenter är 

positiva till gruppbyten och kortare grupparbeten. En mer fungerande kombination kan 

exempelvis vara attityderna Meningskaparen och Reproducenten. Bägge upplever att de lär sig 

genom att diskutera och lär sig genom att få jämföra och dela med sig av sina kunskaper. 

Meningskaparen söker mening och förståelse i allt medan Reproducenten per automatik tar sig än 

fakta och får mycket gjort skriftligt (Jakobsson, 2001:192,193).  

 

När elever och studenter funnit en fungerande grupp vill de hålla fast vid den då de anser att det 

är sällsynt och tidskrävande att på nytt börja om. De upplever att de då får mer tid över att lägga 

på att arbeta och bygga upp relationer till andra.  Informanterna från högstadiet och högskolan 

anser även att de inte blir lika irriterade och besvikna, och upplever att de inte behöver hamna i 

en situation där man får göra allt själv när de får behålla en grupp som de arbetat sig in i. 

Högstadiekillen talade om att han under tiden läraren delar in klassen i arbetsgrupperna brukar 

sitta och hoppas att han hamnar med de klasskamrater som han anser skulle utgör en god 

arbetsgrupp och slipper göra det mesta själv. Detta leder analysen vidare till gruppindelningens 

roll i elevernas upplevelse av gruppbyten och vad de anser fungerar bättre och sämre.   
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6.2.3. Informanternas åsikter om bättre gruppkonstellationer 

Hur man konstruerar en bra grupp var något som informanterna hade spridda åsikter om. 

Högstadiekillen berättade att han hade låtit eleverna vara mer delaktiga i indelningen. Om han 

fick bestämma skulle han be eleverna skriva ner fyra namn på klasskamrater de skulle vilja arbeta 

med och sedan se till så att varje person fick åtminstone en person som den kände sig trygg och 

bekväm med. Även de andra informanterna hade förslag på hur gruppindelningen skulle kunna 

ske, så att den fungerar för alla, oavsett om de vill behålla eller byta grupper. Högskolekillen, 

Högskoletjejen och Högstadietjejen beskrev som alternativ uppgifter och lektionsupplägg som 

exempelvis fasta grupper som under lektioner och seminarier diskuterar i nya grupper, 

tvärgrupper, för att sedan ta med sig det till den fasta gruppen. De menar att det skulle mynna ut i 

stabilare och tryggare grupper i skolan. Ett flertal författare och forskare, bland annat Pauline 

Gibbons, beskriver denna arbetsform. Gibbons kallar arbetssättet där individen tillhör både en 

hemgrupp och en expertgrupp för cirkelmodell för genrebaserad undervisning i sin bok ”Stärk 

språket, Stärk lärandet” (2009: 91-100). 

6.2.4. Det dolda motståndet - betygens kraft 

Högstadietjejen talade ett par gånger om att hon inte vänder sig till läraren när det inte fungerar i 

gruppen eller om hon inte är nöjd med indelningen då hon inte vill framstå som den som klagade 

och inte kunde samarbeta.  

 

”Vi klagar inte för det kanske ger oss sämre betyg och jag vill inte att läraren ska tro att det är 

jag som inte kan samarbeta” berättade Högstadietjejen. 

 

Självfallet slås man av tanken att det verkar som ett stereotypiskt fall av den ”duktiga flickan” 

och att stereotypa könsroller kan kopplas till detta. De övriga informanterna från högstadiet och 

gymnasiet visade dock inga av tecken på att de vände sig till läraren vid bekymmer i gruppen 

eller för att ifrågasätta gruppbytena. Högskolestudenterna är de enda som berättat att de kontaktat 

den ansvarige och överklagat de tilldelade grupperna över e-post och angett personliga skäl för 

att bevara gruppen som den är. 
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 ”Vi har mailat, det är väl mest till kursansvarige, och sagt att vi vill jobba ihop för restider, barn 

och olika anledningar” sa Högskoletjejen under intervjun. 

 

Detta kan bero på att deras ”klagomål” eller önskemål inte skiljer sig från normen offentligt. De 

övriga tillhör en klass, där de känner läraren och läraren känner dem. Kommunikation med 

läraren sker i deras fall dessutom oftast inför klasskamraterna. 

Som individer vill vi inte sticka ut i negativ bemärkelse i andras närvaro. Vi är av naturen väldigt 

måna om att få beröm och bli accepterade. Detta fenomen kan förklaras med begreppet normativ 

social påverkan som beskrivs tidigare i teoriavsnittet. Detta leder som sagt till ett så kallat 

grupptryck där individen följer normerna och gruppen slaviskt, för att inte hamna utanför, trots 

att det ibland kan innebära att individen går emot sina egna värderingar för att passa in 

(Stenaasen & Sletta, 2000:151). Att vi låter oss styras på det här viset grundar sig i att ett av 

människans mest centrala behov är att tillhöra en grupp som denne kan identifiera sig med samt 

uppleva trygghet med andra genom att bli bekräftad. När detta behov är tillfredsställt har det en 

direkt inverkan på människans självförtroende och självuppfattning (Lenéer-Axelsson & 

Thylefors, 1992:12).  

 

I den här undersökningen kan man även se tendenserna av att högstadieeleverna i årskurs nio 

upplever större oro över betygen och gör som de blir tillsagda för att få ett bra betyg, till den grad 

att de gör en gruppuppgift på egen hand och har en konkurrerande inställning till 

gruppmedlemmarna om vem som exempelvis ska prata mest under en redovisning i tron om att 

de kommer få olika betyg individuellt. Betygshetsen i årskurs nio kan orsakas av 

prestationskraven för att bli intagen på gymnasiet. Högstadietjejen sa styrkande i intervjun ”Alla 

vill vara bäst i klassen och ha bäst betyg”. Även Högstadiekillen relaterade vikten av bra 

gruppkonstellationer till betygen. 
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7. Sammanfattning och Diskussion  

Detta slutskede av undersökningen innehåller en sammanfattning som kommer återge resultaten 

och sammanfatta analysen i den här studien. Här kommer även en slutdiskussion av arbetet ges 

samt förslag på fördjupande forskning att spinna vidare på utifrån denna undersökning. 

7.1. Sammanfattning 

Det som framgår tydligt i den här studien är konflikten mellan elevernas perspektiv på bristerna 

med gruppbytena och att det dessvärre inte finns någon på andra sidan för dem att reda ut det 

med då lärarna är frånvarande och eleverna får ta sig an gruppen och uppgiften på egen hand. 

Den här undersökningen visar att elever och studenter tycker att det går an att byta grupper om de 

får stöd från lärare och ansvariga. Det är alltså inte gruppbyten i sig som är problemet för elever 

och studenter, problemet är att det inte finns någon där för dem. 

Sammanfattningsvis pekar resultatet i studien på att elevers och studenters upplevelser av 

gruppbyten i skolan påverkas av olika faktorer. Upplevelsen blir negativ eller positiv beroende på 

hur läraren arbetat och planerat kring grupperna vid byten. Faktorerna som påverkar elevernas 

attityd gentemot gruppbyten förorsakas av lärarens grad av engagemang, delaktighet i 

arbetsgrupperna och den uppföljning som görs efter grupparbetet.  Om detta tillämpas av lärare 

vid gruppbyten i skolan, kommer elever och studenter känna sig tryggare och bekvämare med att 

arbeta med olika individer.  

 

Studien påvisar att eleverna och studenterna strävar efter att tillfredställa tre centrala behov i 

samband med deras upplevelser av att byta grupper. Dessa behov är behovet av att gå igenom 

samtliga utvecklingsfaser, behovet av de sociala relationerna i skolan samt behov av att utvecklas 

och utmanas i skolan. Attityden till att byta grupp varierar även beroende på de krav som 

uppgiften ställer på eleverna och studenterna såsom betyg, tidsram och svårighetsgrad. Om 

uppgiften är krävande så vill elever och studenter hellre utföra arbetet i en grupp som de arbetat 

sig in i, som en försäkring för gott betyg och att lyckas få uppgiften gjord. Elever och studenter är 

i behov av att kunna relatera till målet med en ny gruppkonstellation för att de ska kunna ta till 

sig kunskapen och våga utmana sig själva. Arfwedson och Arfwedson menar att elever upplever 
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irritation över att byta grupper för ofta och att de samtidigt inte heller anser att de bör ha samma 

grupper konstant, då de upplever att det inte skulle vara utvecklande för dem (2002:76). Detta 

stämmer till viss del med resultatet i den här studien. Elever och studenter efterfrågar ett 

förhållningssätt där de både kan utvecklas och samtidigt behålla någon form av fast hemgrupp. 

De vill arbeta med gruppbyten och fasta grupper i parallella spår på grund av ett större behov av 

trygghet och av bekvämliga skäl på grund av att de saknar en stabil klass och lärare. De upplever 

att de i stort sätt enbart har varandra i arbetsgruppen. På så vis skulle även eleverna känna sig 

tryggare, få möjligheten att arbeta sig igenom samtliga utvecklingsfaser samt lära sig att arbeta 

med olika individer vilket innefattar deras centrala behov. 

 

Högskolestudenterna har en mer ansträngd inställning till gruppbyten än de övriga eleverna, då 

de upplever att de är vuxna nog att välja grupper själva och inte studerar obligatoriskt längre. De 

upplever dessutom att lärarna på högskolan inte känner dem, varken vid namn eller vilka de är. 

De upplever även att de lämnas väldigt mycket för dem själva. Detta påvisar effekten av att 

klassen som ram för grupper och relationer ger en tryggare inställning till att byta grupper. I de 

tidigare utbildningsnivåerna upplevs dock betygen som ett större hot. Resultatet av denna 

undersökning visar att elever och studenter upplever maktlöshet vid gruppbyten då de varken har 

något inflytande på gruppindelningen eller får stöd när det inte fungerar i grupperna. 

 

Denna studie visar även att högskolor inte följer upp grupparbetena och inte är lika måna om att 

utvärdera arbetsgrupperna som på gymnasiet och högstadiet. Detta kan vara ett skäl till att 

studenterna utifrån de här intervjuerna efterfrågar större delaktighet från seminarieledarna och 

kursansvariga på högskolan. Studenterna upplever att de antingen bör få sköta gruppindelningen 

på egen hand, eller så måste de som delar in dem i arbetsgrupper engagera sig mer i att följa upp 

grupperna. Om undersökningen syftade till att delge högskolors perspektiv på gruppbyten så hade 

undersökningen möjligtvis fått svar på hur man resonerar på olika högskolor, vilket nu inte är 

fallet. Denna studie utgår enbart från ett elevperspektiv som resulterat i att studenter i Stockholm 

känner sig underkastade när de behöver byta arbetsgrupper ofta. Detta med tanke på att 

relationerna på högskolan redan är sköra på grund av att möjligheten till att finna trygghet i en 

annan gruppering än arbetsgruppen saknas. Det råder dessutom en skillnad i attityderna till 
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gruppbyten mellan utbildningsnivåerna. Högstadie- och gymnasieeleverna upplever att de inte 

kan uttrycka sitt misstycke för de indelade grupperna på grund av att de inte är anonyma i klassen 

och tror att det kan påverka deras betyg. 

 

7.2. Diskussion 

Gruppbyten behövs för utmaningens och utvecklandets skull samtidigt som elever och studenter 

behöver få tid på sig att utvecklas i sin egen roll och arbeta sig igenom utvecklingsfaserna. 

Elevernas och studenternas bild av lärarens obetydliga engagemang i grupperna är skrämmande 

och jag tror att detta är något som det måste arbetas djupare med på skolor framför allt för att 

åtgärda misstron som upplevs gentemot läraren och skolan som anstalt på samtliga 

utbildningsnivåer.   

 

För att fostra trygga och självständiga medborgare som kan diskutera och inte är konflikträdda 

behöver vi som lärare redogöra och arbeta kring gruppbyten på ett mer aktivt och demokratiskt 

arbetsätt om man ska utgå från de här intervjuerna som leder till att resultatet visar att elever och 

studenter inte känner sig trygga med för många gruppbyten och inte är säkra på syftet med att 

byta grupp. Eleverna behöver få mer förståelse för varför de blir ombedda att finna sig i att göra 

somliga saker. Det kan vara svårt för läraren att tillgodo se lärattityderna som råder i klassen vid 

gruppindelning, och att försöka utforma så ”bra” grupper som möjligt är inget man ska ta lätt på.  

 

Man skulle kunna arbeta vidare med informationen om hur studenter och elever upplever 

gruppbyten och tillämpa deras tidigare nämnda förslag under en prövotid, för att handskas med 

den upplevda problematiken kring att känna sig trygg, bekräftad och sedd som student och elev i 

skolan. Jag tror att man som lärare även kan påverka upplevelsen av att byta grupp genom att 

våga experimentera mer med gruppsammansättningarna och utarbeta, reflektera samt öppet 

diskutera med eleverna kring olika mål med grupparbeten än bara uppgiften och betygen, framför 

allt i årskurs nio på högstadiet. Det vill säga att man exempelvis talar om för eleverna att man har 

delat in dem i grupper där alla är bra på olika saker eller har likadana styrkor och att tanken 

bakom uppgiften är att de ska reflektera kring sin egen roll i gruppen och hur de har tyckt att det 
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har fungerat i helhet. Jag kan tänka mig att detta skulle kunna motivera eleven till att stiga ur sin 

trygghetszon och utmana sig själv att arbeta med olika individer, utan att hämmas av det 

betygssträvande tänket i årskurs nio och behovet av att tillhöra de säkra korten i samtliga 

utbildningsnivåer som undersökts i denna studie. Protesterna till nya grupper, som jag har upplevt 

under mina skolår, finns kvar än. Detta fenomen kommer alltid existera genom olika eror, då 

även denna undersökning påvisar att det är en mänsklig försvarsmekanism för att värna om den 

psykiska hälsan under skoltiden. Det ligger i människans natur att söka sig till tryggheten i 

vardagen och upprätthålla de sociala relationerna som existerar i dennes närmaste omgivning 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1992:158,159). Framför allt i denna nutid då människan möter 

fler människor under en dag än vad man gjorde under en hel livstid förr i tiden (Nilsson, 

2007:11). 

 

7.3. Vidare utvecklande forskning 

Många intressanta frågetecken och grenar av detta undersökningsområde har uppstått under 

studiens gång. Dessa ståndpunkter har inte kunnat bearbetas i denna studie då tiden har varit 

begränsad. När intervjuerna analyserades i denna studie fann jag att killarna i gymnasiet och 

högstadiet hade en mer avslappnad attityd gentemot att byta grupp än vad tjejerna i de 

utbildningsnivåerna hade. De tyckte att det var omständigt, men sen var det inget mer med det. 

Bland tjejerna fanns ett större behov att passa in. Jag har därför ambitionen att gå vidare och 

fördjupa mig i genre som genus och titta på om det är viktigare för tjejer än killar att behålla sina 

arbetsgrupper och vilka teorier det grundar sig i? 

Det skulle även vara tänkvärt att studera det betygssträvande arbetssättet samt prestationskravet 

inför gymnasieval i årskurs nio och se om det finns någon koppling till teorierna om 

utvecklingsfasen som eleverna befinner sig i enligt Freud och Eriksen.   

Det skulle även vara relevant att undersöka hur högre utbildningsnivåer resonerar kring 

gruppbyten, om det ser likadant ut på flera högskolor och om deras krav på studenterna är 

rimliga. 
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9. Bilagor 

Modellen för utvecklingsfaserna enligt Lennéer-Axelson och Thylefors(1992).Sida!!!! 

 


