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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur gruppkonstellationer i elevgrupper påverkar en 

idrottslektions utfall. Därför är syftet också att identifiera, beskriva och tolka 

gruppdynamik, roller och grupprocesser som uppstår i elevgrupper. Gruppdynamiken 

har undersökts genom att observera och identifiera roller i olika elevgrupper. 

Dessutom har en intervju med läraren för dessa elevgrupper genomförts, som ett 

komplement till observationsmaterialet. Genom olika teorier och tidigare forskning 

har vi hittat omfattande information om grupper, roller och grupprocesser som vi 

sedan har applicerat på vår undersökning. Vi använde oss av observation och intervju 

som metod med en etnografisk ansats i vår kvalitativa undersökning. Vi analyserade 

empirin genom att använda oss av ett så kallat observationsschema med ett tillhörande 

kategoriseringsschema. Resultatet av studien visar att det finns betydelsefulla roller 

som påverkar gruppens dynamik vilket i sin tur påverkar lektionens utfall. Resultatet 

visar även att engagemang, involvering och gruppens trygghet är faktorer som 

påverkar lektionen. Slutsatsen blir att en idrottslärares arbete med planering av 

lektioner är viktig trots att utfallen inte alltid blir desamma, men att man bör ha i 

åtanke att gruppen och dess dynamik sannolikt kommer att påverka utfallet.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En stor del av en idrottslärares vardag består utav planering och genomförande av 

lektioner. Utifrån våra erfarenheter som idrottslärarstudenter så förefaller det sig att 

en idrottslärare, som ofta undervisar i flera klasser, har samma planering och samma 

lektion för flera olika grupper och klasser. Under den tid vi har haft VFU inom 

lärarutbildningen har vi uppmärksammat att samma planering utförs på olika grupper, 

och vi har då fått intrycket av att lektionernas utfall kan bli fullständigt annorlunda 

trots att de är exakt likadant utformade. Vi har även uppmärksammat att det förefaller 

sig problematiskt eftersom resultaten av lektionernas utfall kan komma att påverka 

lektionens syfte. Det finns alltså en problematik kring att utfallet inte stämmer 

överens med planeringen och det tilltänkta syftet med lektionen.  

 

Fenomenet att en lektions planering och dess utfall inte alltid blir densamma är för oss 

en intressant del i idrottslärarens vardag. Vi är därför intresserade av att undersöka 

vad som är bidragande orsaker till detta. Vi är mycket väl medvetna om att det finns 

otaliga faktorer som kan spela in när det kommer till påverkan av lektioners utfall, 

dock har vi valt att avgränsa vår studie genom att enbart undersöka faktorer som 

innefattar gruppen och dess dynamik.  

 

John Dewey som genom tiderna har varit en av dem mest inflytelserika personerna 

inom den pedagogiska utvecklingen, levde med en tro om att alla människors 

individuella aktiviteter påverkar varandra och genom det får en anknytning till 

varandra (Dewey 2009). Enligt Dewey (2009) så påverkar människor varandra utifrån 

förväntningar, krav, samtycken och avståndstagande och det gör så att man beter sig 

på ett speciellt sett beroende på vilka människor som korsar ens väg i livet. Enligt 

honom så måste en social varelse ta hänsyn till andra sociala varelser för att kunna 

utföra sin egen aktivitet, ”[n]är han rör sig sätter han de andra i rörelse och vice versa” 

(Dewey 2009, s 47). Kort menar alltså Dewey att hur en grupp fungerar beror på 

individerna i gruppen, dem påverkar varandra med sina handlingar som gör att 

gruppen då fungerar på ett visst sätt. Även Peter Hassmén, Nathalie Hassmén och 

Johan Plate (2003) har det sociala samspelet i fokus när det gäller grupper och de 

menar, precis som Dewey, att detta samspel påverkas av bland annat gruppens 
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sammansättning och målsättning, och dessutom har även ledarskapet en stor betydelse 

för hur gruppen fungerar. Ända ifrån att vi är nyfödda så ingår människan i olika 

grupper, och detta har stark koppling till hur vi tänker, känner oss, beter oss och vilka 

vi är (Hassmén m. fl. 2003). En grupp är alltså en komplex konstellation som kan 

påverkas av flera faktorer både genom individen och gruppen som sådan.  

 

Allmänt känt är det att idrottsundervisningen i skolan är, liksom all annan 

undervisning, förknippad med olika gruppkonstellationer. Det kan under en och 

samma dag förekomma ett antal olika konstellationer och sammansättningar av 

grupper under en och samma lektion. Strukturer såsom klasser, blandklasser, mindre 

grupper, och samarbete två och två är konstellationer som kan förekomma i skolans 

värld. Undervisningen i kursen Idrott och Hälsa 2 på gymnasiet skall innehålla 

”idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och 

kulturella verktyg” (Skolverket 2011). Detta kan direkt tolkas som att innehållet i 

idrottsundervisningen ofta fungerar, och skall gestaltas, som en gruppaktivitet och bör 

därför utformas som en sådan. Med utgångspunkt i att idrottsundervisning är en 

gruppaktivitet så fortlöper denna uppsats med att synonymisera idrottsundervisning 

med aktivitet i grupp och därmed inte individaktivitet. Dock ska det noteras att 

idrottsundervisning även kan utföras med enskild aktivitet, såsom orientering och 

friidrott. Det vi vill belysa är att idrottsundervisning allt som oftast utförs i grupp och 

därmed utgår vi från detta.  

 

1.2. Syfte och centrala frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gruppkonstellationer i elevgrupper 

påverkar en idrottslektions utfall. Detta ska vi undersöka genom att identifiera, 

beskriva och tolka gruppdynamik, roller och grupprocesser som uppstår i elevgrupper.  

 

Med utgångspunkt i Deweys teorier om att alla människors individuella aktiviteter 

påverkar varandra, har vi valt att använda hans modell som ett teoretiskt ramverk. Det 

vill säga att vi gör ett antagande att gruppen påverkas av individer, och detta 

antagande avser att avgränsa vår studie. För att ytterligare avgränsa studien, har vi 

valt att beskriva och identifiera elevers rollintagande i gruppen. Detta grundar sig i 

Deweys teorier om att människors handlingar påverkar en grupp och att människors 
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beteende förändras beroende på vilken grupp man tillhör. Därför har vi valt att 

undersöka:  

 

 Vilka roller intar elever i gruppen? 

 Hur påverkar dessa roller dynamiken i gruppen?  

 Vilka olika typer av roller kan identifieras och förklaras med hjälp av 

Svedbergs teorier? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i tio olika kapitel. Första kapitlet avser introduktion av 

ämnet samt presentation av vårt syfte och de centrala frågeställningarna. I det andra 

kapitlet presenteras bakgrunden, vilken redogör för definitionen av grupper och vad 

skolverkets styrdokument trycker på i ämnet. I det tredje kapitlet redovisas tidigare 

forskning. Efter det följer kapitel fyra som behandlar olika teorier. Metoden följer 

efter det och i kapitel sex redovisas resultatet med tillhörande sammanfattning. I 

kapitel sju förs en diskussion som i kapitel åtta avslutas med en slutsats samt förslag 

på vidare forskning. Efterföljande kapitel (nio och tio) redovisar referenslista och 

bilagor. 
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2. Bakgrund 

Denna del av uppsatsen ämnar till att introducera området grupper i skolan. Stycket 

börjar övergripande med att definiera ordet ”grupp” för att sedan gå vidare till att 

undersöka det läroplan och kursplan i idrott och hälsa ger uttryck för angående 

grupper.  

 

2.1 Vad är en grupp?  

Att definiera begreppet ”grupp” är inte helt oproblematiskt enligt Eva Hammar 

Chiriac (2003) då en grupp kan definieras utifrån många olika perspektiv. Hammar 

Chiriac (2003) skriver att de flesta forskare dock väljer att inte problematisera 

begreppet, utan ger istället karaktäristika av vad som räknas som en grupp och 

därmed kan det uteslutas vad som inte räknas som en grupp (Hammar Chiriac 2003). 

Enligt Hassmén m.fl. (2003) så är människor som råkar vara på samma plats vid 

samma tidpunkt inte automatiskt en grupp, författarna hävdar att medlemmarna i en 

grupp måste ha ett gemensamt engagemang kring något. Detta är också något som 

Hammar Chiriac (2003) nämner, då hon förklarar att en grupp i verklig mening 

förefaller sig då medlemmarna har gemensamma mål samt ”utvecklar samfällda 

normer som leder till likgiltigt arbete i gruppen” (Hammar Chiriac 2003, s 23).  

 

Hassmén m.fl. (2003) omnämner sex centrala punkter som Johnson & Johnson 

fastställt vara nödvändiga för att en samling människor ska anses vara en grupp;  

 

1. Interaktion: En grupp består av individer som i någon form interagerar med 

varandra. 

2. Påverkan och beroende: Det någon i gruppen gör, påverkar en annan individ i 

gruppen. Det förekommer att socialt samspel mellan gruppens medlemmar, vilka 

utvecklar en ömsesidig beroende av varandra. 

3. Stabilitet: För att gruppnormer och gruppsammanhållning ska kunna utvecklas 

krävs att gruppen existerar under en viss tid och att medlemsantalet är relativt 

stabilt. 

4. Struktur: Så fort ett antal människor samlas och definierar sig själva som en grupp 

kommer också en struktur att utvecklas, där var och en får sin position och roll. 

Individernas interaktioner påverkas av uppkomna normer, positioner och roller. 
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5. Målsättning: En grupp har gemensamma mål. Dessa kan vara av både kortsiktig 

och långsiktig natur. Genom att tydliggöra målen och enas kring dem ökar 

förutsättningarna för att gruppen ska nå framgång.  

6. Egenbedömning: Sannolikt är den viktigaste faktorn huruvida individen själv anser 

sig tillhöra en viss grupp eller inte. Så fort två eller fler individer börjar tala om 

“oss” respektive ”dom andra” har en kategorisering uppstått. Den innebär att 

personerna känner sig som medlemmar i en väldefinierad och avgränsad grupp – 

de har gemensam identitet. (Hassmén m.fl. 2003, s. 221) 

 

Kort kan man då påstå att enligt Hassmén m.fl. (2003) är en grupp något som är 

varaktig under en viss tid, den består av en grupp människor som har liknande mål 

och som själva anser sig som medlemmar, de för även ett socialt samspel och 

interagerar med varandra och genom det får de olika positioner i gruppen. Hammar 

Chiriac (2003) belyser att specifika kännetecken som avgör vad en grupp är (eller inte 

är), utgör ett typiskt exempel på hur forskare låter vissa särdrag få en mer eller mindre 

avgörande betydelse för begreppsdefinitionen. Hon omnämner också att många 

forskare gärna lägger till ett kriterium som innefattar gruppens storlek, vilket stämmer 

i till exempel Lars Svedbergs (2012) tankar om grupper, eftersom han definierar en 

grupp som minst tre medlemmar som samspelar för att nå ett mål eller utföra en 

uppgift.  

 

När Svedberg (2012) förklarar hur olika grupper ser ut och är uppbyggda så nämner 

han till exempel primärgruppen – som är den grupp man föds in i, där man har nära 

relationer och gruppen oftast är ganska liten. Vidare förklarar han bland annat Vi-

grupp – dom-gruppen där man använder dom-gruppen för att identifiera vi-gruppen, 

den förklarar vad vi inte är. Bra exempel på dessa grupper är oftast tonåringar som ger 

markörer på nördar, töntar osv, något man själv inte vill anses vara. Vidare påpekar 

Svedberg (2012) en viktig skillnad när det kommer till definitioner av grupper, 

nämligen den informella och formella gruppen. En informell grupp är en grupp som 

har bildats spontant på grund utav liknande intressen eller annan samhörighet – man 

söker sig till varandra av egen fri vilja. På motsatta sidan har vi den formella gruppen 

som då inte är hopsatt av egen fri vilja eller tack vare delade intressen, utan man är 

sammanförda på grund utav ett gemensamt syfte med uppbyggda och förbestämda 

regler, rutiner och ett ledarskap, som till exempel skolklasser eller arbetsgrupper 
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(Svedberg 2012). En idrottsklass kan därför ses som en formell grupp, då den inte är 

skapad av fri vilja.  

 

 

2.2 Grupper i läroplan och kursplan i Idrott och hälsa  

Läroplan och kursplaner, som är förordningar utfärdade av regeringen, skall följas av 

alla verksamheter som bedriver undervisning. Därför anser vi det legitimt att 

undersöka hur begreppet ”grupp” behandlas i dessa förordningar. Vi valde att inte 

enbart identifiera ordet ”grupp” utan också försöka hitta det som involverar gruppers 

natur, såsom kommunikativa förmågor och liknande. Vi fann förslagsvis att ”vidare 

ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens…” (Skolverket, 

2011, s. 7) vilket de facto förutsätter att eleverna ska få möjligheten att jobba i grupp 

där de kan öva kommunikation och sociala färdigheter. Vidare så fann vi att ”alla som 

arbetar i skolan ska aktivt främja likabehandling av individer och grupper” (s. 12, 

Skolverket, 2011) där både individen och gruppen omnämns för att främja 

likabehandling av de båda. Detta påvisar att skolan är en plats där både individen och 

gruppen är central och skall värnas om.  

 

I läroplanen kan man läsa att ”skolans mål är att varje elev utifrån kunskap om 

demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” 

(s. 12, Skolverket, 2011), vilket kan förstås som att elever i skolan skall utveckla sina 

kunskaper i att delta i samhället genom att tillåtas och vidareutveckla sin förmåga att 

arbeta i grupp. Grupper, samt deltagandet i dessa, är en del av vårt gemensamma 

samhälle och kan därför, i vår mening, räknas in under benämningen ”demokratiska 

former”.  

 

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa står det att ”undervisningen ska utgöras av 

fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna 

förutsättningar” (s.83, Skolverket, 2011). Detta innebär att läraren har ett ansvar att 

alla i gruppen skall kunna delta i alla aktiviteter. Kursplanen är utformad så att läraren 

har utrymme för anpassning av aktiviteter, det vill säga att tolkningsutrymmet för att 

välja aktiviteter är stort. Detta betyder att läraren kan välja de aktiviteter som passar 

gruppen bäst. För gruppen som sådan är detta positivt, då förutsättningarna för att 
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aktiviteterna ska fungera för alla deltagare finns. Detta uppfyller också den 

ovanstående förordningen om likabehandling av individ och grupp då alla i gruppen 

kan delta på sina egna villkor. 

 

 

3. Tidigare forskning 

Forskning gällande grupper är ett mycket omfattande forskningsområde vilket betyder 

att detta stycke innefattar ett antal val och prioriteringar som vi gjort i enlighet med 

syftet till vår uppsats. Denna del i vår uppsats ämnar inte till att vara heltäckande utan 

den bygger på ett urval av studier och tidigare forskning som har anknytning till 

grupper, barn och ungdomar, skol- och idrottsverksamhet, socialpsykologi och visst 

annat material som förefaller sig lämplig till vår studie. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har inhämtat artiklar genom sökningar i databasen ERIC via Örebro 

Universitetsbibliotek. I artikelsökningen användes orden: group dynamics, physical 

education, cooperative learning, group processes, och social psychology (även 

sökningar på samma ord på svenska har gjorts). Sökningar efter avhandlingar har 

gjorts via Örebro Universitetsbiblioteks databas, Libris och DIVA-portalen och även 

då har ovan nämnda sökord använts. Vi har funnit det svårt att hitta svensk forskning 

som innefattar grupper och ämnet idrott och hälsa. Dock har vi funnit både svensk och 

internationell forskning och majoriteten är kvalitativa studier. De är alla utförda under 

1900- och 2000-talet och presenteras härmed fortgående.  

 

3.2 Individen i gruppen och dennes roll 

Andreas Werr och Philip Runsten (2013) har gjort en fallstudie på interorganisatorisk 

samverkan. Syftet med studien var att bidra till kunskapen om organisatoriskt 

interagerande genom att belysa hur kunskap skapas utifrån individen i gruppen och 

dess förståelse för uppgiften. Det är även centralt i studien att undersöka hur kunskap 

skapas genom interagerande beteenden, och detta genomförs genom att betrakta 

aktörernas framställningar i gruppen samt studera deras roller. Denna studie är 

relevant för oss eftersom författarna diskuterar individen i gruppen och dennes roll, 

samt hur detta påverkar och bidrar till gruppens dynamik. Även om studien är utförd 
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genom ett IT-projekt, så anser vi att den är lämplig eftersom undersökningen avser att 

observera individen i gruppen samt dennes framställningar och roll. Resultatet av den 

aktuella studien visar att överlappande framställningar, det vill säga att individer tar 

vid där den andra slutade (likt ett samarbete) och ”breda överenskommelser” (Werr & 

Runsten, s. 129) var viktiga möjliggörare för ett lyckat interorganisatoriskt 

interagerande. Enligt författarna så legitimerar och uppmuntrar dessa beteenden (så 

som att söka hjälp, ge hjälp och reflektera med andra) att vidhålla och utveckla 

kunskap.  

 

3.3 Sport genom samarbetslärande 

Ben Dyson, Linda L Griffin och Peter Hastie (2012) har skrivit en artikel som heter 

”Sport Education, Tactical Games, and Cooperative learning: Theoretical and 

Pedagogical Considerations” som handlar om att lära i sport genom att använda sig av 

samarbetslärande. De undersöker samarbetslärande och taktiska spel som 

instruktionsmodeller inom ämnet idrott och hälsa. Författarna menar att dessa 

modeller kan bidra till en mer holistisk syn på ämnet idrott och dess innebörd, därför 

att man får eleverna engagerade i autentiska, meningsfulla och lärorika uppgifter. 

Genom att ha ett holistiskt arbetssätt så menar författarna att man inte är isolerat aktiv 

utan att man interagerar tillsammans med andra för att kunna lära. Detta innebär att 

det sociala, fysiska och kognitiva lärandet förespråkas genom att använda sig av 

samarbetslära.  

 

Dyson, Griffin och Hastie (2012) refererar till Lave och Wenger som påstår att det 

finns ett slags hierarkiskt system bland deltagare i grupper, vilket gör att man som 

deltagare i vissa aktiviteter innehar olika nivåer av deltagande och involvering. Lave 

och Wenger menar att de som inte är lika involverade eller de som är nykomlingar i 

gruppen kan genom samarbetslära uppnå full participation. Författarna använder 

denna teori som ett ramverk för sina studier i samarbetslärande, där en av de mest 

centrala delarna är att deltagarna blir delaktiga i det värdefulla lärandet genom att 

arbeta i små, strukturerade och heterogena grupper. Författarna uppger att det finns 

tydliga bevis som stödjer idén att elevers som får arbeta i små grupper presterar bättre 

och lär mer än om de hade jobbat på egen hand. Resultatet av denna studie visar att 

bra övningar för att tillämpa framgångsrik samarbetslära i en grupp är att använda 
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samarbetsövningar som är gjorda för att öva upp på förhand bestämda förmågor. 

Dyson, Griffin och Hastie (2012) påpekar dock att få ett tillfredsställande resultat på 

dessa övningar kräver att övningarna är intressanta och utmanande. Denna studie 

anser vi vara relevant för vår studie eftersom den bidrar till fördjupade kunskaper om 

grupper och gruppdynamik, samt att den bidrar till en djupare förståelse för 

problematiken inom ämnet idrott och hälsa. Det vill säga, att det är vanligt med 

heterogena grupper med elever som har väldigt olika nivåer när det gäller involvering 

och delaktighet inom de givna aktiviteterna. 

 

3.4 Kamratrelationer i fysisk aktivitet 

Medan det är väl etablerat att sociala aktörer och samarbete bidrar till kvaliteten på 

upplevelser och kunskap av fysisk aktivitet, har relativt lite forskning specifikt 

undersökt kamratrelationer i fysisk aktivitet. Alan L Smith (2002) menar att de studier 

som har gjorts främst fokuserar på lärare och coacher. Han har därför gjort en 

litteraturstudie på existerande litteratur om kamratrelationer i fysisk aktivitet, och 

syftet med Smiths studie är att ge motiveringar för att bedriva 

ungdomskamratrelationer i forskning och dessutom ge nuvarande begreppsmässig och 

metodologisk förståelse av betydelsen för sådana insatser. Smith (2002) menar att en 

bättre förståelse för ungdomars kamratrelationer i fysisk aktivitet kan bidra till att 

man kan utveckla och intensifiera ungdomarnas involvering i momenten.  

 

Efter att ha utfört sin litteraturstudie så belyser Smith (2002) att det finns goda 

underlag för framtida lovande forskningsinriktningar, med fokus på de inbördes 

relationer för att förstå individers processer och utvecklingsmässiga övergångar. Han 

redogör för vikten av att undersöka interaktionen mellan kamratrelationer och andra 

sociala relationer i den fysiska aktivitetens sammanhang, samt att undersöka värdet av 

att använda den fysiska aktivitetens kvalitéer för att främja inbördes relationer. 

Dessutom menar Smith (2002) att framtida undersökare inom detta ämne bör ta i 

beaktning att det finns andra sociala aktörer än just kamratrelationer som borde tas i 

beräkning inom studierna. Han syftar i synnerhet på coacher och föräldrar som 

påverkar ungdomars sociala och kognitiva beteenden i fysisk aktivitet. Smith (2002) 

refererar till B. Wold och N. Anderssen (1992) som genom sin studie på över 900 

norska sjundeklassare fick resultatet att idrottande och/eller aktiva föräldrar och bästa 
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vänner påverkar ungdomar att delta mer aktivt i fysisk aktivitet. Detta resultat ger 

viktig information om ungdomars påverkan gällande fysisk aktivitet, och det är 

därmed av stor vikt att komma ihåg att det finns många bidragande faktorer till varför 

ungdomars deltagande i fysisk aktivitet kan te sig annorlunda från grupp till grupp.  

 

3.5 Grupprocesser i utbildning 

Hammar Chiriac (2003) har i sin avhandling ”Grupprocesser i utbildning – en studie 

av gruppers dynamik vid problembaserat lärande” gjort en studie på de grupprocesser 

som uppstår vid problembaserat lärande. Hon använder sig av tre olika 

datainsamlingsmetoder, nämligen direkt observation, intervju och enkät. Hon grundar 

detta beslut på att grupprocesser är ”svårfångade fenomen” (s.72, 2003) eftersom de 

kan vara både medvetna och omedvetna. Hammar Chiriach (2003) använder sig alltså 

av en så kallad flerfaldig forskningsstrategi där hon kombinerat olika 

forskningstraditioner. Resultatet av studien visar på att olika typer av arbetsformer 

passar bättre för vissa aspekter av arbetet med grupper, främst med tanke på 

uppgiftens utformning. Det vill säga, att de grupper som testades använde oftast den 

arbetsprocess som bäst överensstämde med deluppgiftens krav och därför går det att 

tolka som att metoden med problembaserat lärande fungerar. Hammar Chiriacs (2003) 

studie visar alltså på att det är möjligt att i hög grad, men inte helt, styra 

arbetsprocesser i grupper med hjälp av uppgiftens utformning. Hammar Chiriac 

(2003) menar att det verkliga samarbetet ofta lyser med sin frånvaro i skolans värld 

men att hennes studie visar på att problemlösningsprocesser via problembaserat 

lärande i detta fall fungerar. Resultatet styrks av att vissa arbetsuppgifter i 

problemlösningsprocessen är utformade på annat sätt och därmed ställer andra krav på 

deltagarna i de olika grupperna. Denna studie är för oss väldigt relevant då 

idrottsundervisning i många fall utgår från problembaserat lärande och inte minst, 

samarbete i grupp.  

 

3.6 Samtal i lagidrott 

Syftet med Lucile Lafont, Michel Proeres och Cécile Vallets (2007) studie var att 

undersöka vikten av samtal mellan deltagare i en lagidrott och hur detta kunde leda 

till bättre samarbete inom gruppen. Studien undersökte effekten av muntliga 

konversationer på en intern relationell nivå och på en skicklighetsnivå i ett basketspel. 
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Resultatet visade att det fanns en positiv effekt på diskussioner mellan lagmedlemmar 

vad gäller utvecklandet av förmågor och skicklighet samt att testpersonerna hade 

utvecklats på den fronten sedan testerna som gjorts innan. Dock visade studiens 

resultat också på att det inte var någon skillnad eller utveckling på de interna 

relationerna.  

Författarna till ovanstående studie konstaterar att forskning kring ämnet idrott och 

hälsa är fattigt, de påstår dock att bland den forskning som finns så är mycket gjort på 

samarbete mellan klasskamrater, vilka visar på att organiserat samarbete har många 

positiva effekter på klasser och grupper. Till exempel så visar författarna på 

forskningsresultat som visar att deltagande i aktiviteter där samarbete finns i hög grad 

ger eleverna en chans till bättre utveckling gällande inlärning i både akademiska 

kunskaper och kognitivt utvecklande, samt att de får mer motivation och bättre attityd 

gentemot inlärning. Detta kan kopplas till vår studie på så sätt att man där kan se olika 

nivåer utav samarbete i de olika grupperna, och man då kan dra en slutsats om att de 

elever som samarbetar bättre lär sig mer.  

Lafont, Proeres och Vallet (2007) presenterar även en annan studie som är gjord utav 

B. Dyson. som heter ”Implementing Cooperative Learning in Elementary Physical 

Education”. Detta är en studie som undersöker samarbetsinlärning i idrott och hälsa. 

Dyson gjorde den undersökningen med elever i årskurs tre och fyra. Dyson kunde se 

tydliga samband mellan samarbete och inlärning men även eleverna yttrade sig som 

så att de lärde sig mycket ifrån sina klasskamraters feedback och goda råd. Den här 

undersökningen är viktig för oss då eftersom eleverna i studien fick inta olika roller, 

som till exempel coach och uppmuntrare, och resultaten visar på betydelsen av att få 

ta olika roller i små grupper, där eleverna lär sig genom att analysera varandras 

utföranden och ge feedback till sina kamrater. Genom denna studie kan man se vilken 

betydelse olika roller har, även om eleverna i denna studie blev tilldelade roller. 

Studien visar också på att inte bara gruppens dynamik kan bli påverkad av roller, utan 

också att elever kan lära sig och få chans till bättre inlärning genom att gestalta både 

för denne vana och ovana roller.    
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3.7 Moxnes rollindelningar 

Forskning om roller finner vi även i Paul Moxnes artikel, ”Understanding Roles: A 

Psuchodynamic Model for Role differentiation in Groups” (1999). Moxnes (1999) 

försöker ge en bild utav en modell av rollindelningar som han har kommit fram till 

med hjälp av observationer. Moxnes observationer är förankrade i psykoanalytiska 

principer och evolutionspsykologi. Lars Svedberg har tolkat Moxnes observationer 

och menar att ”[d]e finns överallt – den dominerande fadern, den kontrollerande 

modern, den präktiga storasystern och den påfrestande lillebrodern” (Svedberg 2012, 

s 161) Vad Moxnes gör är att utgå ifrån kärnfamiljen, där evolution, kön och hierarki 

är tre starka faktorer. Han menar på att kärnfamiljen är den första organiserade 

gruppen en människa ingår i och dess roller blir på så sätt väldigt starka genom livet. 

Dessa roller kallar Moxnes för djuproller och är roller som vi enligt Svedberg (2012) 

använder oss utav i det sociala samspelet. Moxnes (1999) skriver i sin artikel att han 

har hittat sju olika roller på gruppnivå, det är mamma, pappa, dotter, son och tre 

medhjälpare. Även Rupert Brown (2000) menar att det är rollerna som man finner 

inom kärnfamiljen som utspelar sig inom de flesta grupper. Han menar att det är 

nästan alltid som man finner roller som föräldrar, barn och omhändertagare i grupper.  

 

Detta avsnitt har behandlat ett urval av tidigare forskning om grupper, gruppdynamik, 

idrott, elever, inlärning samt ämnet idrott och hälsa. I nästa avsnitt kommer vi utifrån 

tidigare forskning att presentera teorier inom ämnet.  
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4. Teorier 

I detta avsnitt kommer vi att presentera teorier som vi kommer att använda som ett 

analysverktyg i vår undersökning. Tidigare forskning ligger till grund för teorierna 

och har direkt koppling till föregående avsnitt.  

 

4.1 Individen och gruppen 

B.F. Skinner menar att ”[d]et är alltid individen som beter sig” (citerat i Svedberg 

2012, s 25). Behavioristiska teoretikern Skinner påstår med detta citat att en grupp 

inte har någon själ eller eget liv som andra teoretiker ibland påstår, han menar på att 

det är individen som beter sig på ett visst sätt, som då gör avtryck i hur gruppen rör 

sig. Han har hittat två nyckelprinciper där den första är imitation; där menar han att 

det är stärkande för en individ att göra som någon annan gör, alltså att imitera någon 

annans beteende. Att använda sig utav ett redan bevisat fungerande beteende inger 

trygghet (Svedberg 2012). Den andra principen är att i en grupp så blir individens 

beteende mer uppmärksammat och kraftfullare än vad det blir om man utför något 

individuellt. Till exempel jubel eller applåder ger en positiv förstärkning åt ett 

beteende och individen kommer göra vad som krävs för att lyckas med det igen. Även 

dessa faktorer är viktiga att ha med sig när man observerar och analyserar grupper, 

speciellt viktigt kan det tänkas vara när gruppen ska genomföra inte bara en aktivitet 

utan en aktivitet med mål att vinna till exempel en match eller ett spel, då spontan 

positiv eller negativ respons lätt förekommer utan att man behöver påkalla det 

(Svedberg 2012). 

 

När man ingår i en grupp så ingår man genast i ett sammanhang där man ibland måste 

ge avkall på sina egna önskemål och rätta sig efter andra, och Svein Steensaasen och 

Olav Sletta (1997) har funnit två skäl till varför vi offrar våra egna möjligheter till att 

bestämma för att ingå i en grupp. Den ena anledningen eller faktorn är en så kallad 

normativ social påverkan som har att göra med människans behov av att bli 

accepterad av andra, människor tycker om att bli positivt bedömda och vi försöker 

automatiskt att undvika att få negativa reaktioner från vår omgivning. Vem man än är 

så vill man inte bli varken avvisad eller förlöjligad av eller inför andra. Vad som 

däremot är naturligt är viljan att bli uppskattade och accepterade av andra och därför 
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faller det naturligt för oss att göra vad andra gör, foga oss efter andra förväntningar 

(Stensaasen & Sletta 1997). En av de mest föraktade sakerna inom det sociala spelet 

menar Stensaasen och Sletta (1997) är att bli socialt avvisad, därför gör människan 

ofta allt som står i hennes makt för att slippa detta mycket smärtsamma tillstånd.  

Den andra anledningen som Steensaasen och Sletta (1997) har funnit till varför vi 

offrar vår självständighet framför gruppen är informativ social påverkan och 

människans behov av att göra ”rätt”. Vi upplever ibland situationer som gör oss 

osäkra om hur vi ska bete oss till exempel på en ny arbetsplats, vad som är socialt 

acceptabelt i just den situationen. Då behöver vi information om detta, det är så de 

andra gruppmedlemmarna blir viktiga. Man kan ”se och lära” av vad och hur andra 

gör (Stensaasen & Sletta 1997).   

 

En väldigt viktig komponent i gruppundervisning som Hassmén m.fl. (2003) 

diskuterar är individens attityder. Det är ett enligt Hassmén m.fl. (2003) inte helt 

enkelt begrepp att förklara men ”en enkel definition av begreppet attityd anger att det 

är en värdering av ett objekt” (s 192). Man kan också säga att det är känslor och 

beteenden, positiva som negativa, som är riktade mot en specifik källa. Genom olika 

erfarenheter utvecklar man reaktioner, känslor och beteenden som då blir en attityd. 

Enligt Hassmén m.fl (2003) visar forskning på att om en individ inte uttrycker sina 

åsikter i till exempel en fråga som är viktig för gruppen så kan den individen förlora 

sin plats i gruppen, för attityder placerar individer i sociala sammanhang, det vill säga 

att attityden markerar en social position i gruppen.  

 

4.2 Att arbeta i grupp 

Trots att alla inte gillar att arbeta i grupper eller tillsammans med andra så finns det, 

enligt forskning, alltid något som lockar med att göra något tillsammans med andra, 

vilket enligt A.V Carron och H.A Hausenblas (1998) är en mänsklig drivkraft. Det 

finns forskning inom psykologin som visar att längtan att tillhöra och längtan efter 

mänsklig kontakt är en grundläggande motivationsfaktor för människan (Carron & 

Hausenblas 1998). Enligt författarna måste individer eller grupper arbeta upp ett bra 

”teamwork” för att lyckas med till exempel sport. Ett lag med endast en dominerande 

stjärnspelare är inget bra, lyckosamt lag. För att ett lag ska lyckas bra så krävs det att 



 

15 

 

människor med olika bakgrund olika intressen och mål kommer tillsammans och 

bildar gemensamma mål och arbetar åt samma håll (Carron & Hausenblas 1998).   

Carron och Hausenblas (1998) menar att det står klart att en grupps positiva sidor är 

många men det finns negativa konsekvenser med grupper likaså. En negativ 

konsekvens som han diskuterar är ”social loafing” det går ut på att människor sparar 

sig, man gör inte sitt allra bästa i samspel med andra utan man verkar spara sig till ett 

tillfälle där man agerar på egen hand och blir utvärderad individuellt.  

 

En annan negativ aspekt av gruppsamarbeten är att det ofta finns tendenser till 

självbedrägeri. Man överskattar sina gruppmedlemmar, gruppens arbetsprocess och 

produkten av gruppens arbete samtidigt som man underskattar utövare som inte är 

med i sin grupp. Carron och Hausenblas (1998) menar att detta är en process som 

oftast startar direkt när en grupp bildas och kan vara fördärvande vid till exempel en 

lagsport eller liknande.  

 

4.3 Begreppet gruppdynamik 

Enligt Carron och Hausenblas (1998) menar J.E. McGrath att själen eller kärnan i en 

grupp ligger i gruppmedlemmarnas interaktion med varandra. Till exempel tränar 

medlemmarna i ett fotbollslag regelbundet då de interagerar för social och för tränings 

skull, och man kommer fram till beslut som har både personliga och kollektiva 

implikationer. Gruppmedlemmar interagerar ständigt med varandra på ett sätt som är 

meningsfullt för dem (Carron & Hausenblas 1998). 

 

En möjlig faktor som kan påverka gruppdynamiken är en grupps storlek. Forskare har 

enligt Carron och Hausenblas (1998) länge varit intresserade och nyfikna på detta och 

för ungefär 100 år sedan gjordes de första experimenten inom socialpsykologin på 

just gruppstorlekar. Man undersökte effekten av närvaron av andra utövare i 

individuella idrottsgrenar så som cykling och man kom fram till att de flesta 

presterade bättre i grupp och främst när man hade medtävlare istället för motståndare 

(Carron & Hausenblas 1998).  

 

Men hur stor är då den perfekta gruppen? Enligt Stensaasen och Sletta (1997) finns 

det forskare som anser att fem är det optimala numret medan andra anser att fem kan 
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vara en kritisk siffra och menar att storleken beror på aktiviteten. Carron och 

Hausenblaus (2008) menar att gruppen ska vara så stor så att den innehåller 

tillräckligt många medlemmar med sociala och grenspecifika förmågor nödvändiga 

för att genomföra aktiviteten. Dock skriver Steensaasen och Sletta (1997) att det 

viktigaste, för samarbetsinlärningens skull, är att gruppen är heterogent sammansatt. 

Det vill säga, lika många flickor och pojkar, bra spridning på olika prestationsnivåer 

och olika förmågor.  

 

En annan viktig aspekt man måste ta hänsyn till när man arbetar med grupper är att 

gruppstorleken ökar/minskar antalet relationer gruppmedlemmarna tvingas skapa. Här 

nedan är en tabell som visar hur drastiskt det ökar med en ganska liten förändring i 

antalet personer i en grupp. 

 

Gruppens storlek 2 3 6 15 20 30 50 

Antal relationer  1 3 15 105 190 435 1225 

 

Formeln beräknas n (n-1)/2, där n är antal personer i gruppen (Svedberg 2012, s 102).  

Enligt denna tabell så påvisas alltså hur stor effekt antalet medlemmar har på 

relationerna i en grupp. I en idrottsklass med 20 personer skapas alltså 190 olika 

relationer i gruppen.  

 

4.4 Roller i gruppen 

Donelson R. Forsyth (2010) skriver såhär om roller i grupper: 

 

Roles in a group are similar in some respects to roles in a play. A play’s roles 

describe the characters that the actors portay before the audience. To become 

Juliet in Shakespeare’s Romeo and Juliet, for example, an actor must perform 

certain actions and recite her dialouge accordingly. Similarly, roles in groups 

structure behaviour by dictating the part that members take as they interact 

(Forsyth 2010, s 149).  

 

Det Forsyth (2010) menar är att medlemmarna i en grupp måste gå in i en roll, 

likadant som en skådespelare, samt att en den roll man går in i har koppling till 

speciella handlingar. Han påstår även att roller är dynamiska och att man ofta går in 
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och ut i olika roller. Nedan följer en presentation av noga utvald tidigare forskning om 

roller i grupper, vilka är relevanta till vår studie inom idrottsundervisning.  

 

När det gäller att ingå i en grupp så måste människan anpassa sig och enligt Svedberg 

(2012) så anpassar sig alla mer eller mindre, ibland för mycket eller för lite till och 

med. Man anpassar sig i tron om att man bättre ska passa in i gruppen för det ger 

trygghet och erkännande som vi alla är beroende utav. Svedberg (2012) har utifrån H. 

Schutz arbetat fram sju olika strategier som människor använder för att anpassa sig. 

Vi har utifrån uppsatsens syfte utvecklat dessa strategier till roller, vilka dem som 

använder sig utav strategierna kan tänkas ta.   

 

 Förnekaren avfärdar ofta saker som oviktiga och vill inte medge att han/hon 

har några problem som helst. Blundar gärna för problemen för att slippa ta tag 

i dem. Personligt motto: No Problems!  

 Offret försöker hela tiden hitta anledningar till att få andra inklusive sig själv 

att tycka synd om sig. Alla ”olyckor” händer alltid denna person. Allt detta är 

oftast ett spel för att slippa möta sina egna riktiga känslor. Personligt motto: 

Stackars mig!  

 Kritikern har alltid åsikter om allt och alla. Han/hon hittar fel i andras idéer 

och andras sätt att göra saker. Genom att smutskasta andra så framstår denna 

person som bättre. Personligt motto: Idioter, jag vet bäst!  

 Självanklagaren tar medvetet på sig allt ansvar för saker som går fel. Det är 

bättre att anklaga sig själv än att bli anklagad av andra. Personligt motto: Jag 

är en eländig människa!  

 Hjälparen drar sig ofta till Offret för att denne behöver ”hjälp”. Denna person 

gör allt för att bli omtyckt och håller sig upptagen med andras problem för att 

slippa ta tag i sina egna. Personligt motto: Såja, såja! 

 Den bekräftelsetörstande Vill höra gång på gång att den duger och att han/hon 

gör något bra. Genom att ofta få beröm så gömmer man sina brister. Personligt 

motto: Mer, mer…! 

 The bad guy hörs och syns hela tiden, hon/han gör sig besvärlig och bråkar för 

att ta makten över situationen och andra. Denna person skapar kaos 
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runtomkring sig för att slippa möta kaoset inom sig. Personligt motto: Spelar 

roll – det skiter väl jag i! (Svedberg 2012) 

 

En grupp kan jämföras med ett elektriskt fält av olika vågor som både har individuella 

och kollektiva betydelser. Oftast upplevs gruppen som en helhet och därför relaterar 

man således sig själv till kollektivet. Dessa olika ovan nämnda strategier kan därför 

liknas vid en melodi där var och en har betydelse för hur melodin kommer att låta 

(Svedberg 2012). 

 

Enligt Forsyth (2010) så influerar roller hela gruppen på olika sätt. Genom att inta en 

roll i en grupp så säkrar individer sin kontakt med de övriga medlemmarna, och 

genom rollintagandet så tillåts individer att uttrycka sig (Forsyth 2010).   

 

Svedberg menar att ”[r]oller är kraftfulla!” (2012, s 151). Vissa roller föds vi in i 

medan andra tar vi på oss under årens gång, en del roller bär vi med oss hela livet 

medan vissa antar vi och sedan lämnar bakom oss. Det finns även olika slags roller, 

formella roller och informella roller som även de har sina subgrupper. Formella roller 

är uppgiftsrelaterade roller så som chef, ordförande och lärare  

 

De informella rollerna är enligt Svedberg (2012) relationsorienterade och knutna till 

en viss grupp och situation, till exempel elever i idrottsundervisning. Svedberg (2012) 

tror att människor intar olika roller för att passa in i gruppen och därigenom skapa en 

trygg miljö och närvaro, allt handlar om att ge och ta, att kompromissa för att försöka 

anpassa sig till andra individer. Han menar också att rollen har betydelse inte bara för 

individen utan också för gruppen, ”med icke-medvetna processer kanaliserar energin 

på ett konstruktivt sätt, vilket gör att gruppen kan ha en mer ändamålsenlig och 

flexibel rollfördelning” (Svedberg 2012, s 150). Svedberg (2012) menar att genom 

denna process blir arbetet effektivt och ger både personlig och professionell 

tillfredsställelse.  

 

Svedberg (2012) har hittat standardroller som han påstår är envist återkommande, det 

är ”som om vissa samspelsmönster föregår gruppen och som om kostymer redan är 

framhängda på sina galgar och blott väntar på sina aktörer” (s 155). Även om det 
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kanske kan kännas som att man är lite enkelspårig om man har föreställningar om 

vilka roller som kommer att finnas i en grupp innan man ens har träffat gruppen, så 

har Svedberg (2012) hittat minst två fördelar med att det dessa föreställningar finns. 

Den ena är att det inhyser en provisorisk trygghet för individen och en hjälp att slippa 

ångest och den andra är för gruppen så erbjuder rollerna välbekanta positioner. Vi 

träffar ofta dessa roller inte bara i verkliga livet utan de är också ofta gestaltade i olika 

sagor, till exempel Snövit och de sju dvärgarna. Några av standardrollerna han har 

identifierat ska vi titta närmare på nu. 

 

 Monopol-på-uppmärksamheten: Detta är en aktiv och dominant person som 

oblygt njuter av andras uppmärksamhet. Han/hon gillar att få prata mycket och 

spelar kanske intresserad av andra, men får alltid tillbaka ljuset på sig själv och 

sina egna idéer.  

 Den ambitiösa: Detta är personen som till 100% vill vara ”bäst i klassen”, 

han/hon vill gärna bestämma och drar sig inte ifrån att klanka ner på andra. 

Han/hon gillar auktoriteter och därför är den ambitiösa ofta lärarens ”gullebarn”.  

 Clownen: Klassens clown leker sig igenom lektioner genom att få andra att skratta 

och deras skratt och uppmärksamhet blir som ett kvitto på eget värde. Ofta kan det 

vara svårt att ”få kontakt” med den riktiga människan bakom masken och detta 

tyder på social osäkerhet (Svedberg 2012). 

 

Svedberg (2012) menar alltså att det finns standardroller som återkommer i de allra 

flesta grupper. Som tidigare nämnt så finns det också strategier som människor 

använder sig av i grupper, vilka vi har valt att kategorisera som roller. I nästa avsnitt 

kommer vi att sammanställa alla roller samt kort återge deras karaktärsdrag för en 

lättare översikt. 

 

4.5 Sammanfattning roller 

Nedan följer ett översiktligt schema där vi har sammanställt de roller som nämnts 

ovan. Schemat beskriver i korthet rollens egenskaper och sedan följer vilken 

teoretiker som har namngett densamme.  



 

20 

 

Den präktiga 

storasystern 
Duktig, säger till, håller ordning Moxnes 

Den påfrestande 

lillebrodern 
Busig, bråkar, retsam Moxnes 

Den dominerade 

fadern 
Domderar, bestämmer, auktoritär Moxnes 

Den kontrollerande 

modern 

Organiserar, omdirigerar, ser till allas 

bästa 
Moxnes 

Monopol på 

uppmärksamhet 
Aktiv, dominant, oblyg Svedberg 

Den ambitiösa ”Bäst i klassen”, bestämma, gullebarn Svedberg 

Clownen Leker, skrattar, vill ha uppmärksamhet Svedberg 

Förnekaren 
Blundar för problem, vill inte erkännas, 

osäker 
Svedberg 

Offret 
Hittar anledningar att tycka synd om 

sig, ”olycksfågel” 
Svedberg 

Kritikern 
Har åsikter om allt och alla, 

smutskastar gärna 
Svedberg 

Självanklagaren Tar ansvar för saker som går fel Svedberg 

Hjälparen Drar sig till offret, vill bli omtyckt Svedberg 

Den 

bekräftelsetörstande 

Vill höra att han/hon duger, söker 

bekräftelse 
Svedberg 

The bad guy Besvärlig, bråkig, vill ha makt Svedberg 

 

Detta schema kommer vi senare att återkomma till då vi använder det som ett 

analysverktyg vid våra observationer (se metod).  

 

4.6 Gruppsykologi  

Människan befinner sig oftast i en miljö där andra människor ingår, därför är vår 

sociala kompetens en väldigt viktig del av livet. Man mer eller mindre måste lära sig 

att umgås med människor i olika konstellationer, där skolan och idrottsundervisningen 

är en specifik situation. Dessa sociala situationer spelar in på hur man beter sig, vilka 

attityder man har, vilka känslor och tankar man har och hur man för fram dessa 

(Hassmén m.fl. 2003). Hassmén m.fl. diskuterar dessa faktorer i boken 
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Idrottspsykologi (2003). Där de på ett grundligt sätt går igenom olika faktorer som 

kan påverka både individens och gruppens idrottsutövande. Eftersom idrott i skolan 

till en stor del är gruppbaserad så är det självklart de bitarna i boken som är mest 

intressant för denna text. Författarna påstår att om man ska titta psykologiskt på idrott 

så är det den socialpsykologiska stigen man ska vandra. Socialpsykologi definierar de 

som vetenskapen som studerar samspelet mellan människor men även olika 

gruppfenomen. ”Socialpsykologin utgör därmed en bro mellan psykologin, som 

studerar individen, och sociologin, som studerar samhället” (Hassmén m.fl. 2003, s 

185).  

 

”Människors handlingar är inte slumpmässiga” påstår Svedberg (2012, s 16) i första 

kapitlet i sin bok Gruppsykologi. Vad han menar med detta är att människor agerar 

utifrån underförstådda regler och kulturella manus som man lär sig i olika sociala 

samspel. I ca 100 år har människan forskat på människan och hennes samspel med 

omgivningen och därifrån har socialpsykologin utvecklats. Detta är en vetenskap som 

inte direkt ger en svart eller vit sanning men den ger en viss förståelse för hur och 

varför människan beter och agerar som den gör i vissa situationer (Svedberg 2012).  

 

En sak som Hassmén m.fl. (2003) går in djupare på är något som de kallar 

rollscheman. Scheman till att börja med beskriver de som kognitiva strukturer av 

kunskap som innehåller generaliserad och kategoriserad information om verkligheten. 

Dessa scheman lagrar och styr vilken information som tas in och formar på så sätt 

personens uppfattningar och beteenden. Rollscheman handlar då om de normer och 

förväntade beteenden som en människa har på specifika situationer i samhället 

(Hassmén m.fl 2003). Det finns som författarna beskriver det som, redan färdiga 

rollscheman, så kallade förvärvade rollscheman. Dessa gäller för till exempel olika 

yrkeskategorier, samhället förväntar sig att man som idrottslärare ska bete sig på ett 

visst sätt och ha vissa förutbestämda normer. Elever lever på samma sätt efter vissa 

förvärvade rollscheman, man har en viss förväntan på sig och det är inte acceptabelt 

att bete sig hur som helst (Hassmén m.fl. 2003). Brown (2000) menar att till exempel 

en ledare i en grupp är given en kontext om att denne är den bäst lämpade till att 

uppfylla det angivna målet.  
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Hassmén m.fl (2003) fortsätter med att gå in på händelsescheman, som kort beskrivet 

är kognitiva scheman för händelser. Dessa scheman ser ungefär likadana ut för olika 

individer, lite kan skilja beroende på till exempel i vilken kultur du är uppvuxen i och 

i vilket sorts samhälle man bor i. Till exempel så kan den schematiska händelsen i 

idrottslektioner se olika ut beroende på vilken skola den utförs i, då det förefaller sig 

olika med tillgång till utrymme, miljö och material. Det är hur som helst viktigt att 

alla har någorlunda samma schematiska bild av vad som ska hända i 

idrottsundervisningen annars kan det bli konfrontationer i förståelse och beteenden 

(Hassmén m.fl 2003).  

 

Man kanske inte tänker så ofta på vad det är som gör att man trivs bättre i vissa 

grupper än i andra, men forskare har visat att gruppens funktion beror på dess 

sammansättning. Man kan genom sociometriska metoder (kartläggning och mätning 

av social rangordning) kartlägga individerna i en grupp (Hassmén m.fl 2003) och 

detta har enligt Hassmén m.fl. (2003) Stensaasen och Sletta gjort i en idrottsförening 

och kommit fram till fyra olika kategorier av människor som finns i gruppen.  

 

1. Populära individer: Personer som väljs av många, samtidigt som få eller inga anger 

att personerna inte är önskvärda i […]gruppen, betecknas som populära. […]. 

2. Ignorerade individer: Dessa väljs av få eller inga personer, varken för att ingå i 

gruppen eller som individer som är oönskade. De ignoreras helt enkelt av de flesta; 

antagligen för att de brukar dra sig undan och vara passiva. De väcker varken 

positiva eller negativa känslor och reaktioner. 

3. Socialt avvisade individer: Ett tydligt tecken är att många personer tar avstånd från 

dessa genom att ange att de inte är önskvärda som gruppmedlemmar. Med stor 

sannolikhet uppvisar dessa individer ett beteendemönster som avviker från normen, 

och övriga i föreningen har därför utvecklat starka antipatier mot dem. 

4. Kontroversiella individer: Dessa väljs av vissa, och anges som icke önskvärda av 

andra. Bedömningarna varierar med andra ord starkt. (Hassmén m.fl 2003, s 225). 

 

Vidare måste man då fundera på vad det är som gör att vissa individer är icke 

önskvärda i en grupp och att andra är populära. Hassmén m.fl (2003) påstår att studier 

visar att barn med aggressivt och utåtagerande beteende ofta avvisas socialt. Även 

barn med starkt dominerande eller bestämmande beteende avvisas och blir då socialt 

exkluderade. De barn som visar sig vara samarbetsvilliga, hjälpsamma och vänliga 
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värderas högt av gruppen och upplevs som positiva gruppmedlemmar och blir då 

socialt inkluderade. Hassmén m.fl (2003) menar också att mycket handlar om social 

kompetens, som i sig är ett svårdefinierat begrepp, men en person som anses ha social 

kompetens har en utvecklad förmåga att läsa sociala situationer och beter sig ofta så 

som förväntas i dessa situationer.  

 

 

4.7 Gruppen som social miljö 

Den sociala miljön fostrar våra ungdomar och den formar deras yttre 

handlingsmönster, detta kallar Dewey (2009) för praktisk träning. Han anser att vi 

tränar våra unga som vi tränar våra djur men vi tränar de inte på särskilda trick eller 

vanor utan de tränas för att agera i överensstämmelse med andra. För att nå framgång 

med en grupp så måste alla medlemmar i gruppen få ett gemensamt mål och en 

gemensam drivkraft och en vilja att dra åt samma håll, ”så att han känner dess 

framgång som sin framgång, dess misslyckande som sitt misslyckande” (Dewey 

2009, s 49).  Har en grupp kommit så här långt i sin utveckling så delar deltagarna 

föreställningar och idéer och de kommer att skapa en liknande bas av kunskap, 

eftersom kunskapen är en del i arbetet som har förenat gruppen till en.  

 

Enligt Dewey (2009) så bygger socialpsykologiska antaganden på ”den sociala 

styrningen av individernas instinktiva tendens att imitera eller kopiera andras 

agerande” (Dewey 2009, s 70). Instinkten att anpassa sig är så stark hos unga så att de 

söker efter beteenden att kopiera och härma och anpassar sig väldigt snabbt efter 

mönster som redan finns i gruppen och gör de till sina egna. Dewey håller dock inte 

helt med i dessa tankar, han påstår att utifrån sett kan beteenden se ut som imitation 

men det förklarar inte fenomenet till varför de gör som de gör. Han menar på att 

människor som ingår i en grupp oftast liknar varandra och därför har liknande 

beteenden och de svarar likadant på liknande stimuli, vilket kan liknas vid Svedbergs 

(2012) teori om informella grupper. Dewey tror att det som kallas imitation är en 

effekt av medveten undervisning och ett selektivt inflytande som tillämpas genom att 

man bekräftas av de övriga gruppmedlemmarna. Till exempel kräver en situation att 

var och en anpassar sina egna handlingar efter vad andra gör och har gjort, Dewey 

(2009) menar här på att imitation visst till viss del kan förekomma men dess roll är 
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underordnad instinkten att anpassa sig. Hans tro om människan som social varelse har 

påverkat både skolan och troligtvis samhället. Hans tankar och hans texter kommer 

till nytta när man på ett mer grundläggande sätt måste presentera människan som en 

social varelse för att kunna förklara dennes handlingar och beteenden i en social miljö 

så som i en grupp. 

 

Detta kapitel har i kort tagit upp, för uppsatsen, viktiga faktorer som bland annat 

begreppet gruppdynamik, roller i grupper och gruppsykologi, allt för att ge läsaren en 

bild av ämnet och en förförståelse till vad som ligger till grund för kommande resultat 

och diskussion. Ifrån avsnitten om bakgrund, tidigare forskning och teorier ska nu 

uppsatsen i nästa kapitel behandla den valda metod som undersökningen grundat sig 

på.  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de metoder som vi har använt i vår studie. 

Metoden kan ses som grunden för hela undersökningen och den måste vara väl 

genomtänkt och väl förankrad för att undersökningen ska få en hög reliabilitet och 

validitet. 

 

5.1 Kvalitativ forskning  

Martyn Denscombe (2009) menar att ”forskning är ingenting som kan uppnås genom 

att slaviskt följa en uppsättning regler av vad som är rätt eller fel” (2009, s 21). 

Däremot så menar han att det finns vissa strategier som är lämpligare än andra för att 

kunna behandla specifika frågeställningar. Då vår forskningsfråga faller inom ramen 

för forskning om kunskap om människans erfarenheter, upplevelser, uppfattningar 

etc. så är det enligt Michael Quinn Patton (2002) en vetenskaplig tradition att det blir 

en tolkande/kvalitativ ingång. Eftersom syftet är att skapa förståelse för fenomenet 

gruppdynamik, så föranleder det vår pedagogiska undersökning till att bli kvalitativ. 

Patton (2002) menar att det kvalitativa forskningsfältet är väldigt brett och att det 

finns en uppsjö av metodologiska ingångar att välja mellan. Patton (2002) vill därför 

belysa att det är omöjligt att se kvalitativ forskning som en enstämmig inriktning. 

Eftersom de olika inriktningarna medför olika sätt att se på empiri, analys och metod, 

och dessutom har en egen terminologi, så är det direkt omöjligt att se denna typ av 

forskning som enhällig. Att inriktningarna skiljer sig mer eller mindre markant från 

varandra innebär också att resultaten av undersökningen kan komma att påverkas på 

olika sätt.  

 

Lika många olika kvalitativa teorier, metoder och traditioner, så finns det således lika 

många val att göra utifrån en undersökning (Patton 2002). Man måste alltså utgå ifrån 

eller placera in en undersökning inom metodologiska ansatser. Vår studie involverar 

att undersöka en specifik grupps kultur, det vill säga gruppdynamik, vilket faller inom 

ramen för den etnografiska studien.  

 

5.2 Forskningsansats 

Enligt Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac (2002) så föreslår vanligtvis 

traditionell forskningsmetodologisk litteratur för beteendevetenskap två huvudsakliga 
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forskningsansatser: en kvalitativ och en kvantitativ. Då vi har valt att undersöka ett 

fenomen inom en kultur faller vår undersökning inom ramen för en kvalitativ studie. 

Patton (2002) beskriver att det finns tre olika strategier för utformningen av 

kvalitativa undersökningar, vilka beskrivs som Naturalistic inquiry, Emergent design 

flexibilty och Purposeful sampling. Dessa begrepp innebär kortfattat hur man ska 

förhålla sig till det som har undersökts och detta ska enligt Patton (2002) också få 

konsekvenser för utformningen av undersökningen. Naturalistic inquiry innebär att 

fokus ligger på att försöka hitta det som uppstår naturligt i en situation, där man inte 

försöker ändra eller manipulera det som händer. Situationen är inte heller påverkad av 

någon förutfattad mening om det undersökta. Patton menar att undersökningar inom 

denna utgångspunkt studerar förändringar och dokumenterar således (exempelvis) 

före- och efterförloppet av ett fenomen.  

 

Emergent design flexibility skiljer sig något från den naturliga, opåverkade 

undersökningen då den utgör en anpassningsbar undersökningsdesign som öppnar upp 

för att kunna följa förändringar i situationen eller förståelsen för ett fenomen. Här kan 

den som undersöker vara lyhörd och då hitta nya vägar allt eftersom situationer 

uppstår, istället för att vara låst vid en specifik undersökningsdesign.  

 

Den sista undersökningsdesignen, purposeful sampling, innebär att det undersökta 

fenomenet väljs ut specifikt just för att det är innehållsrikt eller illustrativt för den 

aktuella undersökningen. Denna undersökningsdesigns syfte är inte att generalisera, 

utan snarare att skapa en ökad förståelse för fenomenet. Detta har vi valt att i vår 

undersökning använda oss av genom att göra en kompletterande intervju med en 

lärare.  

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss utav en strategisk konfiguration av 

dessa tre ansatser, då vår studie syftar till att undersöka hur gruppkonstellationer i 

elevgrupper påverkar en idrottslektions utfall genom att identifiera, beskriva och tolka 

gruppdynamik, roller och grupprocesser som uppstår i elevgrupper.  
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5.3 Etnografi 

Etnografi fokuserar på att studera och beskriva en grupps kultur. Enligt Patton (2002) 

så ska kultur förstås som samling av beteendemönster och tro som utgör någon slags 

standard för vad det är, vad det kan bli, vad någon känner inför det, vad man kan göra 

åt det, och hur man gör något åt det. Detta ska det sedan skapas en föreställning om, 

som ska analyseras och tolkas. Patton (2002) påpekar att det har skett stora 

förändringar inom den etnografiska traditionen de senaste åren, genom bland annat 

internets framfart och att det därigenom har skapats nya möjligheter och nya grupper 

att studera. Den etnografiskt orienterade strävar alltså efter att studera och förstå en 

specifik grupps kultur. Studien görs genom att delta i (bland annat) vardagsnära och 

rutinmässiga aspekter inom den specifika gruppen, och detta sker vanligtvis över en 

viss tid (Denscombe 2009). Denscombe (2009) belyser att man riktar en speciell 

uppmärksamhet på det sätt varpå de studerade människorna upplever sin värld, att det 

är fokus på de deltagande medlemmarnas sätt att förstå saker. Etnografer föredrar, 

enligt Denscombe (2009), i regel ett holistiskt tillvägagångssätt som innebär att man 

lägger vikt vid processer, relationer och samband mellan deltagarna i studien.  

 

Från början studerade antropologer kulturer som ansågs som primitiva eller exotiska, 

men nu för tiden studerar man även moderna samhällen och sociala problem till 

exempel förståelsen för kulturen inom skolan (Patton 2002). Det kan vara lätt att anta 

att en etnografisk undersökning bara ger enkla beskrivningar av det som forskaren har 

skådat på fältet men det är av stor vikt att se till beskrivningarnas djup och 

detaljrikedom. Ofta framställs fakta med stor precision och själva syftet med 

etnografiska undersökningar är enligt Denscombe (2009) att ”åstadkomma detaljerade 

bilder av händelser eller kulturer – egna beskrivningar, där man inte behöver bekymra 

sig om hur representativ situationen är eller vilka implikationer kan tänkas bli för 

andra händelser eller kulturer av samma typ, eller vad forskningen kan bidra med till 

de större teorierna” (s 97).  

 

Patton (2002) menar att fältstudier med deltagande observation är en av hörnstenarna 

i en etnografisk undersökning. Han menar att det är ett intensivt fältarbete där 

forskaren är involverad i kulturen under studien. Ett krav som etnografin har är att 

forskare inom området måste ha högt självmedvetande, dess forskare måste erkänna 
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en inbyggd reflexivitet i social kunskap (Denscombe 2009). Att vara observatör och 

studera en grupp på nära håll kan därmed medföra vissa problem och kräver noga 

överväganden, vilket man kan reflektera över genom att begrunda etnografins för- och 

nackdelar. En utav de stora fördelarna är att den grundar sig på direkta observationer 

och inte på andrahandsdata eller andras uppfattningar. Etnografin grundar sig på 

empirisk forskning, som innebär att forskaren har direkt kontakt med de människor 

och platser som man observerar. Detta gör att etnografin kan användas för att utveckla 

och pröva olika teorier, vilket är en annan fördel.  

 

Det finns också nackdelar med etnografin. I jämförelse med andra forskningsmetoder 

kan generaliseringsbarheten anses vara svag då det sällan går att göra dessa 

undersökningar allmängällande, eftersom man endast observerar en viss kultur 

(Patton 2002). En annan nackdel är att det finns en stor risk för att ställas inför ett 

etiskt dilemma då man ofta gör intrång i det privata och man måste vara väldigt 

noggrann med samtycke ifrån deltagare (Patton 2002).  

 

5.4 Observationer 

Observation är enligt Ann Quennerstedt (muntlig kommunikation, 11 mars 2014) en 

metod för att samla in data genom att betrakta, lyssna i och erfara en viss miljö. 

Observation har enligt Patton (2002) en mängd fördelar, först och främst så har 

observatören en bättre möjlighet att förstå kontexten som människor interagerar i 

eftersom observationen utförs ”inom kulturen” (Patton 2002, s 262). För det andra så 

bidrar den direkta kontakten med miljön att observatören kan förbli öppen, 

upptäcktsorienterad och induktiv. En tredje fördel med observation är att observatören 

får en möjlighet att upptäcka sådant som oftast faller bort vid återberättande och 

observatören kan se sådant som deltagarna själva inte lägger märke till, då det är svårt 

att se allt när man själv är i händelsernas centrum. En fjärde fördel är att man som 

observatör kan se sådant som deltagarna inte är så villiga att berätta om. En sista 

fördel med observation är att man får mer än en persons uppfattning av en situation, 

man kan som observatör se deltagarnas reaktioner och beteende samtidigt som man 

också har sin egen uppfattning av situationen (Patton 2002).  
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För att göra en observation trovärdig i sin uppsats så måste man börja med att 

beskriva miljön som blev observerad, man måste även beskriva aktiviteten och 

deltagarna och meningen med observationen. Dessa beskrivningar måste vara så 

noggrann och precis som möjligt (Patton 2002). Naturliga observationer, som oftast 

har en etnografisk ansats, sker på fältet och undersöker kulturen i den miljön där 

observationen sker.   

 

Det finns många faktorer som man måste ta i beaktande när man väljer en metod som 

observation. Det är bland annat, hur ska man få ner sina empiriska data? Filma, 

ljudupptagning eller anteckning? Vid observation kan det vara svårt att hinna med att 

se och uppmärksamma allt som händer i en viss miljö eller situation. Detta är något 

som Patton (2002) skriver om, han menar att alla som någon gång har tagit en 

grundkurs i psykologi vet att mänsklig perception är väldigt selektiv och att olika 

människor kommer att upptäcka olika saker även om dessa människor för tillfället 

observerar samma situation. Patton menar att ”our culture shapes what we see, our 

early childhood socialization forms how we look at the world,  systems tells us how to 

interpret what passes before our eyes. How, then, can one trust observational 

data?”(2002, s 260). Vad Patton (2002) menar är att allt man ser är beroende på 

intresse och bakgrund.  

 

5.5 Kvalitativ intervju 

Det är enligt Denscombe (2009) lämpligt att använda intervju i 

forskningssammanhang när man vill åt uppfattningar, åsikter, känslor och 

erfarenheter. Vi valde att i vår studie att kombinera observation och intervju för att 

kunna ge en bättre förståelse och uppfattning av fenomenet gruppdynamik i en kultur. 

Med hjälp av en intervju kan man fånga essensen i vad fenomenet innebär för en 

människa och dessutom kan en intervju bidra till att studien får ett större djup (Patton 

2002). Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) är intervjuer ett bra 

tillvägagångssätt för att få användbar information om beteenden. Vi valde att ha en 

kompletterande intervju där vi ville utröna lärarens erfarenheter och åsikter om, på 

förhand bestämda, fokuserade frågeställningar. Dessa frågeställningar är liksom vårt 

observationsschema avgränsade till att understödja vår forskningsstudie och syftar till 
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att undersöka lärarens åsikter om gruppdynamik, vad som påverkar den, uppfattningar 

om roller samt social och dynamisk miljö.  

 

5.6 Urval  

Eftersom vår undersökning riktar sig till idrottsundervisning i gymnasieskolan så 

förefall det sig naturligt att endast skicka ut förfrågan till gymnasielärare som 

undervisar i ämnet idrott och hälsa. Vi fick ett svar relativt omgående från en lärare 

att vi var välkomna att göra vår undersökning på dennes skola, som är en något 

mindre gymnasieskola i en mellanstor svensk stad. Efter att ha tittat närmare på 

skolan och dess utbildningar så fann vi skolan intressant för vårt forskningsområde. 

Ett kriterium som vi hade, som denna urvalsgrupp uppfyllde, var regelbunden 

lektionstid med gruppen eftersom de träffades med jämna intervaller då de har 

idrottslektion. Detta kriterium var viktigt för vår studie eftersom vi ville att 

urvalsgruppen inte skulle vara helt obekanta med varandra.  

 

5.7 Informanter 

Vi har observerat två olika grupper i idrottsundervisning. Grupperna är randomiserat 

ihopsatta eftersom eleverna går olika program på skolan, där programmen är olika 

stora och därigenom hopsatta till en medelstor klass. Grupp 1 bestod av 21 elever, 

varav 6 stycken var tjejer och 15 var killar. Grupp 2 bestod av 19 elever, varav 8 var 

tjejer och 11 var killar. Grupperna var ur ett etniskt perspektiv blandade och flera 

olika etniciteter var representerade.  

 

Läraren som vi intervjuade var en nyutexaminerad manlig idrottslärare i 

trettioårsåldern, som var bekant med elevgrupperna då han har undervisat på skolan i 

närmare ett år.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

studiens syfte samt informera om deltagarnas uppgift i projektet (Vetenskapsrådet 

2011). Vi informerade eleverna om studiens syfte samt vilka villkor som gällde för 

deras deltagande. Vi var noggranna med att poängtera att tillfället som skulle 
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observeras skulle vara som vilken lektion som helst, att de inte skulle göra något 

annorlunda bara för att vi var där och filmade.  

 

Alla elever som deltog i studien var myndiga och behövde därför inte 

vårdnadshavarens samtycke. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så ska alla deltagare i en 

undersökning ha rätt att bestämma över sin medverkan. Vi fick lov att komma till 

skolan för att fråga eleverna om vi fick utföra våra observationer. Vi frågade samma 

dag som lektionen skulle utföras, så att vi eliminerade problemet att någon ny (icke 

tillfrågad) elev skulle tillkomma på lektionen. Vi var väl medvetna om problemet att 

inte få godkänt samt få samtycke av alla elever, då vi var beredda på att kunna ställa 

in alternativt få hjälp av läraren att endast filma en mindre grupp utan den som gett 

samtycke. Vi fick skriftliga godkännanden av samtliga elever, därmed uppfyllde vi 

samtyckeskravet.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det även ett krav på konfidentialitet som uppfylls 

genom att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2011). Vi avidentifierade därför 

alla deltagare genom att inte röja några namn som nämns i observationerna. 

Deltagarna omnämns som ”elev” eller liknande i rapporten.  

 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att man ska upplysa deltagarna 

om vad det insamlade materialet kommer att användas till. Vi uppfyllde detta genom 

att tala om för deltagarna att det var endast vi som forskare som skulle se filmerna, 

samt att de skulle förstöras efter att vi har transkriberat dem till text.  

 

5.9 Genomförande 

Vi valde att videofilma våra observationer. Då har man fördelen med att kunna titta på 

materialet flera gånger och man behöver inte oroa sig för att missa något relevant. 

Precis som med alla tillvägagångssätt så finns det även nackdelar med att filma. Att 

en videokamera ställs upp i ett rum kan medföra en viss förändring hos deltagarnas 

beteende. Många ”tänker på” att de blir filmade och beter sig kanske inte naturligt. 

Detta kan givetvis påverka undersökningen. En positiv aspekt kan vara att man själv 
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som observatör ”tittar” på ett annat sätt, man ser andra saker som man inte skulle ha 

uppmärksammat om kameran inte hade varit närvarande. Detta kan vara positivt 

också då man kanske som observatör slappnar av lite mer och inte letar efter saker att 

se.  

 

Fler dilemman som man kan råka ut för är hur man ska filma, från vilken vinkel och 

ska man ställa kameran på ett stativ eller om man själv ska styra kameran. Det kan ju 

vara så att man inte får med hela salen från en och samma vinkel och man kan inte 

som observatör gå in och styra upp aktiviteten så att allt kommer med. En lösning är 

att man håller i filmkameran själv då kan man styra så att hela utrymmet kommer med 

från olika vinklar, men då blir man också en påverkande faktor i resultatet då för det 

är personen bakom kameran som avgör/bestämmer vad kameran ska fokusera på. Allt 

detta är sådant man måste tänka på innan man går ut på fältet. Att i förväg gå ut för att 

få en bild över hur lokaler ser ut är ett bra sätt att förbereda sig på.  

 

5.9.1 Observationstillfällena 

Observationerna utfördes på två olika grupper vid två olika tillfällen. Det som var 

viktigt för undersökningen var att lektionerna var exakt likadant utformade, eftersom 

vårt syfte grundar sig i att undersöka varför likadana lektioner kan ha olika utfall.  

 

Vi valde att ha kameran på ett stativ som gav oss en övergripande bild på elevernas 

aktiviteter. Vi behöll samma kameravinkel under hela lektionerna eftersom den täckte 

det området där lektionen hölls. Efter att vi samlat in data så transkriberades dessa till 

text. 

 

Intervjun med läraren (som undervisat de två grupperna) gjordes i direkt samband 

med den sista observerade lektionen. Intervjun utfördes i en lugn miljö på skolan där 

läraren jobbar, så att denne skulle känna trygghet med intervjuprocessen. Intervjun 

spelades in och transkriberades till text (se bilaga 1 för intervjuguide).  

 

5.9.2 Lektionernas utformning  

Lektionerna hölls utomhus och väderförhållandena var goda för dem båda. Platsen där 

lektionerna hölls utspelade sig på en stor gräsplan där det inte fanns några tydliga 

inramningar för utrymmet. Denna plats var ny för eleverna, dels för att det var första 
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lektionen utomhus och dels för att läraren vanligtvis inte brukade använda detta 

utrymme.  

 

Läraren började med att samla alla elever för att presentera dagens aktivitet. Första 

aktiviteten (aktivitet 1) var uppvärmning i form av bollspel (doppboll). Efter det 

samlade läraren alla elever igen, för att genomföra en samarbetsövning (aktivitet 2) 

där syftet var att bilda ett led med den längsta personen först och den kortaste sist. Då 

eleverna utfört samarbetsövningen så gick läraren igenom tekniken i att kasta frisbee 

och det genomfördes en övning (aktivitet 3) med detta. Sedan gick läraren igenom 

reglerna för matchspel och en match i ultimate frisbee (aktivitet 4) spelades. 

Lektionen avslutades med en samling med tillhörande utvärdering och reflektioner.  

 

5.10 Analytiskt tillvägagångssätt 

Vid vår bearbetning och analys av materialet har utgångspunkt varit i materialet själv. 

Detta grundar sig i att vi ville att materialet skulle visa på vad som finns och vad som 

är relevant. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) förklarar detta analytiska 

tillvägagångssätt som ”det är empirin som är verkligheten och därför ska 

informationen växa fram ur empirin” (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s 18). 

Eftersom vår forskningsfråga är relativt komplex med många komponenter (som 

består av våra centrala forskningsfrågor), så har vi valt att använda oss av 

hypotesprövande observationer. En hypotesprövande observation använder man till 

att pröva hittillsvarande kunskap, i detta fall om elevers roller, hur de påvisas och hur 

det påverkar gruppen. Vi hoppas att denna typ av observationsstudie kommer hjälpa 

oss att svara på vårt syfte. Vi har med omsorg valt denna observationsstudie med 

tanke på studiens bästa.  

 

5.10.1 Hypotesprövande observationsstudier 

Intentionen med en hypotesprövande observationsstudie är att frambringa kunskap 

som bekräftar eller förkastar en redan befintlig teori (Einarsson & Hammar Chiriac 

2002). Genom observationer så prövas olika teoretiska förklaringsmodellers giltighet 

för det som observerats, och därefter formulerar observatören vetenskapliga hypoteser 

som prövas empiriskt (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Med utgångspunkt i 



 

34 

 

tidigare forskning och i vår bakgrund har vi belyst en rad olika teorier angående roller 

och rolltagande och det är i dessa teorier vi har valt att koppla våra observationer till.  

 

5.10.2 Observationsschema 

Vi har genom våra centrala forskningsfrågor valt att göra ett så kallat 

observationsschema, där vi haft antagandet att samma processer visar sig i alla 

grupper som undersökts. Detta menar Einarsson och Hammar Chiriac (2002) vara 

fördelaktigt då observationerna kan göras på samma sätt och med samma metod i de 

utvalda grupperna. Vårt observationsschema är relativt enkelt att använda då vi gjorde 

en lista med aspekter som är relevanta för vår studie. Då aspekterna ska vara relevanta 

i relation till vårt syfte så valde vi följande infallsvinklar: 

A. Gruppens vilja och benägenhet att samarbeta 

B. Gruppens storlek och utformning 

C. Elever som intar roller – hur påvisas dem? 

 

Detta enkla observationsschema använde vi när vi samlade data. Aspekterna är väl 

definierade så vi kan direkt och korrekt kan identifiera vilken aspekt ett visst beteende 

eller egenskap tillhör. De är också direkt uteslutande varandra, eftersom ett beteende 

endast ska höra hemma i en aspekt (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).  

 

5.10.3 Kategoriseringsschema 

Vi valde att utifrån vårt observationsschema skapa ett kategoriseringsschema som är 

anpassat för studier av interaktion i grupper. Fördelen med ett kategoriseringsschema 

antas vara att processen ska fångas av en utomstående observatör (Einarsson & 

Hammar Chiriac 2002). En annan av fördelarna med ett kategoriseringsschema är att 

det blir ett universellt instrument som med hjälp av ett sådant går att göra jämförelser 

mellan olika grupper (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). 

 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) förespråkar att vid denna metod vara fler 

observatörer som observerar samma grupp, eftersom man då kan utnyttja medelvärdet 

av flera personers skattningar av ett och samma skeende. Denna metod bygger alltså 

på observationer av framträdande handlingar (som vi har valt sammanföra med 

benämningen egenskaper) som varje bedömare lyfter fram som viktigt för skeendet i 
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gruppen. Enligt R. F. Bales kan man genom detta förfaringssätt undvika ett vanligt 

problem vid bedömning av interaktionsprocesser, nämligen att alla skeenden, 

egenskaper och handlingar får lika stor tyngd oavsett hur det påverkar gruppen 

(Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Nedan presenteras kategoriseringsschemat vi 

använt oss utav. 

 

Tabell 1. Kategoriseringsschema 

 

Aspekter       Egenskaper 

Gruppens vilja och benägenhet att 

samarbeta 

Involvering, engagemang, 

motivationsfaktorer – gemensamt mål 

Gruppens storlek och utformning Antal deltagare, uppdelning, relationer 

Elever som intar roller – hur påvisas 

dem? 

Delaktighet, personliga utspel, 

platstagande, tar ledarroll, attityder 

 

Det är alltså detta schema vi har använt oss av vid vår analys av materialet. Det är 

således från detta schema som vi har registrerat och tolkat handlingarna av de grupper 

vi har observerat. Såväl den verbala som icke-verbala interaktionen har registrerats. 

Under aspekten angående roller så har vi valt att använda oss av rollschemat som 

presenterades på sidan 17 under teorier. Rollschemat har använts som en hjälp under 

observationerna för att kunna identifiera karaktärsdrag och roller.  

 

5.11 Metodens tillförlitlighet 

Metodens tillförlitlighet innebär enligt Denscombe (2009) att forskningsinstrumentet 

ska vara neutralt, så att samma resultat framkommer vid en eventuell ny studie kring 

samma område. Denscombe (2009) menar att generaliserbarhet handlar om att kunna 

överföra resultatet i en studie på en större population än bara den undersökta, men 

eftersom fokus i denna studie har legat i att undersöka en specifik grupps kultur 

behöver man således inte bekymra sig över hur representativ situationen är för andra 

kulturer.   
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5.11.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två svåra men centrala begrepp inom forskning och knyts 

an till frågor så som: Undersöks det som anses undersökas och finns det likhet med 

andra studier som använt samma metod? (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Ofta 

kopplar man validitet till studier som innehåller mätningar av olika slag och då är det 

den insamlade data som man mäter (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Enligt 

Einarsson & Hammar Chiriac (2002) så handlar validitet ”om i vilken omfattning 

observationer och tolkningar verkligen avspeglar de fenomen som forskaren 

undersökt med utgångspunkt i de frågeställningar som låg till grund för studien”(s 

42).  

 

Reliabilitet handlar enligt Einarsson & Hammar Chiriac (2002) om precision och 

säkerhet i datainsamlingen och om vikten av att vara konsekvent i sitt arbete. De 

menar bland annat att för att nå hög reliabilitet ”vid observationer där 

observationsschema används är det viktigt att de kategorier som används är tydliga 

och utesluter varandra” (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s 42) annars finns riken 

att observatören gör olika tolkningar av samma fenomen.  

 

För att göra vår studie reliabel så följde vi Einarsson & Hammar Chiriacs (2002) 

anvisningar om att två observatörer, var för sig, observerar samma grupp och tar egna 

noteringar för att sedan jämföra och föra samman noteringarna till ett resultat. Om 

observationerna stämmer väl överens med varandra så anses resultatet ha god 

reliabilitet. Våra noteringar var häpnadsväckande lika och med det kan man då påstå 

att vårt resultat har god reliabilitet.  

 

5.12 Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen för vår studie har fastställts utifrån uppsatsens syfte. 

Dessutom är valet av ansats medvetet då det ökar möjligheten att besvara våra 

frågeställningar. Därför var alltså syftet och forskningsfrågorna avgörande för vilka 

datainsamlingsmetoder som var lämpliga att använda i studien. För att kunna besvara 

syftet använde vi oss av observation och intervju. 
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Precis som Patton (2002) förklarar, så vill Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 

förklara en etnografisk forskare som induktiv, vilket betyder att insamlad data ger en 

bild av det fenomen man studerat (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Vi valde att 

vid vår observationsstudie att inta en så kallad hög grad av struktur. Det betyder 

enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) att observatören på förhand har bestämt 

vilka situationer och kategorier som är relevanta och ska ingå i observationen. Vi har 

utgått från våra centrala frågeställningar som är som följer: 

 

 Vilka roller intar elever i gruppen? 

 Hur påverkar dessa roller dynamiken i gruppen?  

 

Det är alltså de ovanstående punkterna som vi har använt oss av för att ta fram vårt 

observationsschema. Observationerna användes för att få en faktisk, eller objektiv, 

beskrivning av grupprocesserna och dynamiken däri. Datamaterialet användes för att 

analysera och beskriva situationerna så nära verkligheten som möjligt. Det finns alltid 

en viss problematik i att analysera material då forskaren måste förhålla sig neutral till 

de material denne observerar. Forskaren måste därmed undvika i allra möjligaste mån 

att lägga värderingar och åsikter i materialet, vilket bekräftas av Rienecker och Stray 

Jörgensen (2008) som menar att en forskare inte får använda sig av ej metodiskt 

behandlade erfarenheter. Problematiken ligger i att det är ytterligt svårt att förhålla sig 

neutral, vilket vi blev varse om då vi skulle transkribera vårt insamlade filmmaterial 

till text. Dock lyckades vi, efter några omarbetade versioner, att fånga materialet i så 

ren form som möjligt.  

 

Som vi tidigare nämnt så är det inte helt oproblematiskt att filma en aktivitet. Vi valde 

att ha kameran på ett stativ men då lektionen hölls på en stor yta så var vi tvungna att 

flytta kameravinkeln emellanåt, vilket ledde till att vi var tvungna att göra vissa val av 

vad och vilka vi filmade just för stunden. En forskare får enbart utgå ifrån vad denne 

ser och inte vad denne tror händer utanför kamerabilden. Genom att flytta 

kameravinkeln mot händelsecentrat där, i vår mening, mest aktivitet pågick så betyder 

det att vi fick göra ett val av material som kan ha påverkat utfallet av vårt resultat. Det 

kan alltså under observationens gång ha förkommit händelser som inte filmats. Detta 

är något som vi som forskare måste ta i beaktning vid analysarbetet.  
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Intervjun genomfördes på skolan där läraren jobbar. Detta gjordes för att läraren 

skulle känna sig trygg i miljön och kunna prata fritt och öppet. En ny och främmande 

miljö hade eventuellt kunna påverka respondenten och därmed även dennes svar. 

Därför valde vi att utföra intervjun på skolan, och dessutom en stund efter dennes 

sista lektion så inte heller stress skulle påverka respondenten. Frågeställningarna var 

på förhand utvalda och vi hade därmed en klar intervjuguide att följa under intervjuns 

gång. Frågeställningarna var öppna vilket ger respondenten utrymme att tänka och 

resonera.  

 

Vi hade funderingar på att intervjua både elever och lärare. Vi ville komma så djupt in 

som möjligt i ämnet men vår snäva tidsperiod tillät oss inte att utföra så pass många 

intervjuer. Därför är ämnet endast behandlat utifrån en lärares upplevelser, vilket 

betyder att det inte går att dra en generell slutsats utifrån ett så litet empiriskt material. 

Vi kan endast dra en slutsats i förhållande till empirin, det vill säga om fenomenet den 

är ett uttryck från, samt om de teorier vi använt som ramverk (Rienecker och 

Jörgensen 2008, sidan 312). 

 

Innan vi påbörjade vår undersökning så frågade vi alla elever om tillåtelse att filma 

dem under lektionerna. Vi besökte en lektion då vi fick låna lite tid att presentera oss 

samt insamla skriftligt samtycke av alla elever. Vi hade utformat en strategi för hur vi 

skulle agera om vi ej fick tillåtelse av någon elev, vilket kan vara mycket troligt att 

det inträffar. Därför hade vi diskuterat en möjlig utgång att presentera för berörd elev, 

där upplägget består av att denne icke blir filmad och deltar därmed inte i 

undersökningen. Tursamt nog så fick vi godkännande av samtliga elever, vilket 

underlättade för oss då vi kunde filma hela gruppen under hela lektionen.  

 

Vi är medvetna om att våra val av tillvägagångsätt och urval har påverkat resultatet på 

ett eller annat sätt. Vi är förutom detta medvetna om att det finns många andra 

bidragande faktorer till varför resultatet blev som det blev. Dessa bidragande faktorer 

kan vara allt från att det innan lektionen har hänt något som påverkat gruppen, att 

läraren inte har ett gott humör, att aktiviteten inte faller alla i smaken etc. Det finns 

alltså ett stort antal händelser, vilka vi inte vet om, som kan ha varit bidragande 

faktorer till resultatutgången.  
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I detta kapitel har den, för denna studie, valda metoden redovisats med bland annat 

redogörelse för etnografi och analytiskt tillvägagångssätt. Här ges en bild av hur 

tillvägagångssättet har utspelat sig och motiv för hur olika val har tillkännagetts. 

Härifrån ska uppsatsen fortsätta med att redogöra resultatet av observationerna och 

intervjun.   
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultatet från både genomförda observationer och intervju. De är 

underkategoriserade utifrån vårt observationsschema (se sidan 26) och 

intervjuresultatet presenteras och kopplas till de berörda och relevanta 

observationsdelarna. Observationerna och intervjun går att läsas i sin helhet under 

bilagor.  

 

Lektion grupp 1 

Lektionen börjar med en samling där läraren delar in deltagarna i två lag inför 

aktivitet 1 (uppvärmningsaktiviteten). Som uppvärmning ska dem spela doppboll (ett 

slags lagbollspel). Läraren går igenom reglerna som gäller för spelet och eleverna går 

ut till sina startpositioner. Alla är tysta och ser ut att lyssna på instruktionerna om vad 

som ska hända. Spelet kommer igång och till en början är det endast ett litet antal 

elever som är engagerade. Det är två bollar i spel men i gruppen skapas det tre olika 

undergrupper i aktiviteten. En grupp för varje boll och en mer passiv grupp som följer 

spelet ifrån mitten av planen. Spelet blir aktivare under tiden men klicken som följer 

spelet på mitten består hela aktiviteten ut (består endast utav tjejer). 

 

Efter uppvärmningen samlar läraren eleverna för att gå igenom tekniken inom frisbee 

och presenterar nästa övning, aktivitet 2 (som är en passövning med frisbee). Läraren 

delar in två större grupper i fyra mindre grupper och övningen sätter igång. Det blir 

ett aktivt spel med bra flow och samarbete och eleverna är på likartad kunskapsnivå. 

Man upplever att engagemanget och ambitionsnivån är något högre i det gula laget, 

för där flyter det på bättre och kasten går fram så att den på andra sidan kan fånga 

frisbeen. I det vita laget kastar man men den på andra sidan lyckas inte ta emot på ett 

bra sätt.   

 

Klassen samlas igen, spelplanen byggs om och nya instruktioner ges. Instruktioner för 

aktivitet 3 (en samarbetsövning) ges och aktiviteten startar. Några elever tar direkt 

initiativ och handgripligen gör det som krävs, andra samlas i en liten grupp och 

diskuterar och mäter vem som är längst (det övningen går ut på). Man kan se att 

klassen delas in i två grupper och det resulterar i att ledet, som skulle bli ett led med 

längst först och kortast sist, blir två led med längst på mitten och kortast på båda 
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ändarna. Eleverna som blev en grupp gör rätt men lyckas inte så bra medan den andra 

gruppen lyckas bättre. När de lyckats få ihop rätt konstruktion så börjar läraren att 

berätta reglerna inför aktivitet 4 (matchen) och demonstrerar lite möjliga händelser 

och gruppen lyssnar på och skojar med. Matchen startar och det vita laget har ett lågt 

tempo men visar på ett bra samarbete genom att föra spelet framåt. Spelplanen 

konstateras vara för liten och det blir en paus och planen förstoras. Under matchens 

gång ser man elever som försöker ta för sig men kanske inte får chansen och man ser 

de elever som inte försöker lika mycket men ändå får chansen och gör bra ifrån sig 

när de väl får chansen. En elev utmärker sig genom att passa och styra upp spelet, 

detta uppmärksammar läraren och ger eleven beröm.  

 

Spelarna i det gula laget börjar prata mer med varandra och lägger upp en taktik under 

spelets gång av med hjälp av en elev. Spelarna i det gula laget hittar ett bra upplägg 

och gör mål. Läraren ger lagen en minuts taktiksnack. Spelet kommer igång igen och 

en tjej från det vita laget gör mål och de andra eleverna klappar händerna, hon gör 

även en liten mål gest. En stund senare gör en tjej från det gula laget en passning som 

gör att det blir mål och hon får applåder. Det gula laget knappar in i målställningen 

och spelet blir mer intensivt. Lagen ligger lika och läraren konstaterar att sista målet 

vinner! Tre tjejer har inte rört frisbeen under hela matchen, de går bara fram och 

tillbaka på mitten. Det gula laget vinner matchen. Det blir en kort samling på slutet då 

läraren frågar om det var kul och om man kunde ha gjort spelet ännu bättre på något 

sätt. Det kommer några förslag men det är irrelevanta för just spelet frisbee.  

 

Lektion grupp 2 

Lektionen börjar med en samling och läraren delar in i två lag och förklarar reglerna 

för aktivitet 1 (doppboll), som är uppvärmningsaktivitet. En elev pillar på sin mobil 

medan läraren förklarar spelet. Några elever får i uppdrag att sätta ut koner till 

spelplanen. Spelet kommer igång, ingen elev står helt inaktiv men det är sex stycken 

(tre tjejer & tre killar) som utmärker sig, genom att springa, visa sig och hitta 

passningsbara positioner. Läraren uppmuntrar övriga elever till mer aktivitet. En tjej 

har intagit en position i ett mål, där hon står helt stilla större delen av matchen.  Två 

killar står och skojbrottas framför ett mål.  
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Läraren samlar eleverna och förbereder de på aktivitet 2 genom att förklara att de ska 

ställa sig på ett led med den längsta först och den kortaste sist. Det går lite långsamt 

och de flesta jobbar på eget håll. Men de får till ett bra resultat på första försöket. 

Efter det ställer eleverna upp för aktivitet 3. Läraren får höja rösten för att få 

elevernas uppmärksamhet. Eleverna skämtar lite med läraren och han skämtar 

tillbaka. Läraren uppmärksammar eleverna på att det blåser ute idag och konstaterar 

att det blir då lite svårare att kasta frisbee. Många kast går inte fram till mottagaren 

pga blåsten men eleverna är aktiva (de joggar till skillnad mot grupp 1 som gick). 

Läraren bryter och väljer ut några elever som han gör två till grupper så nu är det 6 

grupper istället för 4, detta för att få fler aktiva oftare och att man inte ska behöva stå 

och vänta på sin tur så länge. Läraren förlänger avståndet mellan de som ska kasta och 

övningen kommer igång igen.  

 

Läraren samlar eleverna för att gå igenom reglerna för aktivitet 4 och än en gång ryter 

läraren till. Han påpekar även användandet av mobiler under lektionstid. När läraren 

ställer frågor så får han många olika relevanta svar av olika elever. Läraren kommer 

på när matchen precis dragit igång att han har glömt att tala om hur stor planen är. 

Läraren får direkt bryta spelet då en elev knuffar en annan elev och säger att han inte 

har hört att man inte får ha kroppskontakt. Någon minut in i spelet får läraren avbryta 

spelet igen pga att aktivitet är så låg. Ett gäng tjejer kommer igång och spelar till 

varandra medan resten av klassen tittar på.  

 

Läraren avbryter igen och försöker peppa eleverna till bättre aktivitet. De som står 

längst fram och lyssnar mest är tjejer. De får lite tid att snacka ihop sig och en spelare 

byter lag. Spelet drar igång igen. Läraren lägger även till en frisbee i spelet.  Det vita 

laget har lagt upp en taktik och kör lite mer aktivt medan tre spelare (killar) från det 

gula laget fulspelar lite med den andra frisbeen. (ger frisbeen till varandra istället för 

att kasta). Fler blir aktiva men det finns fortfarande en grupp som bara står på mitten 

och tittar på. Läraren stoppar matchen igen och går igenom några saker. Läraren 

avbryter matchen lite tidigare och tar ett snack med gruppen och frågar varför det gick 

som det gick idag. Eleverna får göra en egenbedömning och det är 1 elev som är 

supernöjd med sig själv och största delen av klassen är halvnöjda med sin insats, 

några är till och med missnöjda med sin egen insats. 
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6.1 Resultatsammanfattning 

I båda elevgrupperna har samarbetet fungerat relativt bra. I intervjun uttrycker läraren 

att det var stor skillnad på elevernas engagemang och att han ansåg att den grupp 

(grupp 2) som vanligtvis fungerar bättre i undervisningssammanhang visade på 

mindre involvering och således påverkade lektionens utfall. Det som observationerna 

visar angående påverkan på utfall utifrån gruppkonstellationer är bland annat att det 

skapas mindre undergrupper, att elever intar roller och att det påverkar gruppens 

dynamik genom att till exempel klassens clown tar stort utrymme i undervisningen. 

Under observationerna så identifierade vi 10 stycken olika roller utav de 20 som vi 

berört i bakgrunden. Den mest påtagliga påverkan på gruppen gällande rollintagande 

var engagemanget i alla aktiviteter, då förutsättningen för att spelet skulle fungera låg 

hos de elever som läraren identifierar som ”de elever som är duktiga på idrott”. 

Läraren menar på att dessa elevers engagemang är betydande för både gruppen och 

lektionen då de ofta är de som ”skapar att det blir en bra lektion”.  

 

I denna del av uppsatsen har resultatet utav observationerna och intervjun redovisats. 

Det har redovisats i tydliga rubriker efter det så kallade observationsschemat. I nästa 

kapitel som är diskussion, kommer resultatet att diskuteras och ställas på sin spets.  
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7. Diskussion 

 

Den här diskussionen kommer att vara upplagd som sådan att vi kommer att börja med 

att diskutera det vi har fått fram av våra frågeställningar, för att med de diskussionerna 

kunna dra slutsatser till vårt syfte.  

 

7.1 Vilka roller intar elever i gruppen? 

De roller som återfanns i elevgrupperna var offret, präktiga storasystern, clownen, the 

bad guy, mönstereleven, bekräftelsetörstande, monopol-på-uppmärksamhet, 

påfrestande lillebrodern, den ignorerade och den ambitiöse. Som man ser i grafen (se 

nästa sida) så har vi lyft fram väsentligt många fler roller än vad som var 

representerade i de observerade elevgrupperna. Man kan i grafen se att det finns flest 

offer och clowner och detta kan eventuellt ha en korrelation. Eftersom en clown är van 

att ta mycket plats och därmed lämnas inte utrymme till fler clowner. Ett offer skulle 

förmodligen aldrig ta rollen som en clown eftersom det inte ligger i personens natur 

att inta de kvalifikationer som en clown har.  

 

Det finns också en del mönsterelever som återfanns i båda elevgrupperna. Efter ett 

relativt omfattande bakgrundsarbete så finner vi det något förvånande att inte denna 

roll finns representerad i litteraturen. Dock kan vi se ett samband med denna roll och 

de elever som läraren förklarar som ”de som försöker”. Dessutom går det att dra 

paralleller mellan mönstereleven och flera av de andra rollerna, då dess kvalitéer 

stämmer överens med några av de andras. 

 

Det är intressant att läraren uttrycker att gruppen och lektionens utfall är beroende av 

att vissa elever intar roller som ”de som är duktiga på idrott”. Om de elever inte intar 

dessa roller, utan är passiva (vilket de var i grupp 2), kan resultatet bli annat än det 

man förväntat sig, vilket också var fallet då idrottsläraren uttryckte sin förvåning 

genom att säga ”de har varit mycke mycke mer aktiva under terminens gång”. Detta 

är ett väldigt intressant förhållande, man skulle kunna tolka det som att en roll 

påverkar gruppen mer när den inte är där än när den är där.  Som om dessa , för 
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dagen, passiva elever skulle ha tagit en mer aktiv roll så hade gruppen fungerat mer 

som normalt, men när de försvinner så fallerar dynamiken en aning.   

Nedan redovisas en graf som visar hur rollerna har fördelats under observationerna.  

 

 

 

Denna graf visar fördelningen mellan de olika rollerna vid observationstillfällena. 

Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) kan grafer användas till att analysera 

sammanhang och vi kommer följaktligen att presentera rollerna mer ingående i detta 

avsnitt. 

 

I intervjun med läraren så uttryckte han att ”Det finns tydliga roller inom grupperna.” 

Han menar på att man kan se tre olika typer av roller i grupperna vilka är: 

 

 De elever som är duktiga på idrott 

 De elever som försöker 

 De elever som inte gör någonting 

 

Läraren menar att de elever som är duktiga på idrott utmärker sig genom att de 

”sysslar med en sport på fritiden, man ser det ganska snabbt” och att de är oftast de 

som tar eget ansvar och pushar de andra eleverna. De elever som försöker kan enligt 

läraren inte ”anpassa sina rörelser […] men dom försöker i alla fall”. De elever som 
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inte gör någonting är enligt läraren de som ”tar väldigt passiv roll alltså det är knappt 

dom rör på sig och tycker oftast det är tråkigt”.  

 

7.2 Närmare beskrivning av de båda grupperna 

I grupp 1 finns det tre tjejer som inte är så aktiva i spelet, de följer med i spelet ifrån 

mitten men gör knappast några försök till att vara delaktiga. Man kan tolka det som 

att dessa tjejer inte är några idrottstjejer men deltar på idrottsundervisningen för att de 

måste (för att få betyg). Därigenom spelar de offer-rollen. Tar man denna roll så 

räknar man med att andra förlåter en för att man inte bidrar så mycket. Det blir ok att 

bara vara där utan att bidra. Under aktivitet 3 så upplevs det gula laget som något mer 

ambitiösa och engagerade och detta kan bland annat bero på att det finns en 

mönsterelev1, en idrottskille, en ambitiös kille (som råkar vara väldigt duktig på 

frisbee), en bekräftelsetörstande kille och en präktig storasyster-tjej. Alla är individer 

som vill visa sig från sin bästa sida och det verkar smitta av sig på resten av gruppen.  

 

När läraren senare under lektionen ska visa att man inte får gå in i närkamper så väljer 

han ut en elev att visa på. Här väljer han monopol-på-uppmärksamhet eleven som 

även spelar rollen som klassens clown. Vi vet inte om det var ett medvetet val men 

troligtvis var det, det på något sätt, då läraren vet att denna elev inte skäms för att visa 

upp sig och han tål även lite skoj. Eleven gör precis det som förväntas av honom, han 

visar snyggt upp grejen och skojar till det lite på slutet. Denna elev kommer senare 

under matchspelet även vara den person som lägger upp en taktik för laget och får 

igång spelet och samarbetet. Där utnyttjar han sin roll som den som har monopol-på-

uppmärksamhet genom att få prata och få ljuset kastat över honom själv och sina 

idéer. Han spelar just med dessa två roller en väldigt viktig roll i dynamiken och man 

skulle kunna spekulera i det faktum om denna elev hade varit sjuk eller av annan 

anledning hade varit frånvarande så hade dynamiken i gruppen sett helt annorlunda ut. 

 

                                                 
1 Detta är en roll som vi inte har behandlat i bakgrunden. Eleven i fråga speglar inte någon av 

de andra rollerna då dennes egenskaper och handlingar inte stämmer in på de roller som vi 

tidigare nämnt. Eleven är inte uppmärksamhetssökande men gör alltid sitt bästa efter förmåga. 

Vi väljer att inkludera denna roll i resultatet då vi anser att den har betydelse för gruppens 

dynamik samt att rollen är något som den intervjuade läraren nämner. Rollen kan även liknas 

vid de elever som läraren beskriver som ”de som försöker”. 



 

47 

 

En tjej som vi kallar för mönsterelev1 gör ett mål, hon vågar inte riktigt tro på det 

själv ser det ut som, och väntar på bekräftelse utav läraren. När han säger att det är 

mål så blir hon glad och gör en liten målgest. Denna elev är ingen idrottsstjärna men 

vill göra sitt bästa och blir tillsynes glad när hon lyckas och de andra eleverna 

uppmärksammar även detta, vilket får oss att tro att det inte är så vanligt att hon gör 

mål. En annan tjej som hjälper till så att det blir mål är också hon den präktiga 

storasystern, hon däremot tvekar inte över sin insats och gör en målgest direkt utan att 

någon annan behöver konstatera att det har blivit mål, detta resulterar i att 

lagmedlemmarna blir glada och ger en spontan applåd, till både målgöraren och till 

den präktiga storasystern.  

  

I grupp 2 finns det en elev som upprepade gånger använder sin mobiltelefon under 

lektionen. Detta är en kille som är duktig på idrott och en framstående person i 

gruppen. Han kan anses vara den påfrestande lillebrodern med små drag av klassens 

clown. Han drar sig inte för att använda mobiltelefonen trots att läraren har sagt till 

honom ett antal gånger och han är även den som gör sig till lite för att få de andra att 

skratta, samtidigt som han är en bra lagspelare. Genom detta har han som det verkar 

fått en betydande roll i klassen och han är vad Hassmén m.fl. (2003) skulle kalla den 

populära individen. En person som är populär hos många klasskamrater och är alltid 

önskvärd som lagkamrat i till exempel bollsporter. Man tolkar det som om att lärarens 

tillsägelser inte biter riktigt på denna elev, kan det kanske bero på att han vet och 

känner sin höga status i gruppen och därför inte riktigt behöver bry sig om vad läraren 

säger till honom eller kan det vara så att han bara är rebellisk och kör sitt race.  

 

I den här gruppen finns det en subgrupp som utmärker sig mer än de andra och det är 

idrottseleverna. Det är en grupp på sex stycken elever, tre killar och tre tjejer. Alla 

dessa sex elever har inte helt tydliga roller vad vi kunde se under denna lektion men 

med i gänget är den påfrestande lillebrodern/klassens clown, en präktig storasyster, 

en kille som kan kallas mini-klassens-clown som på sina olika sätt är viktiga individer 

för detta spel för de är drivande individer och duktiga på att samarbeta, även om de 

arbetar för egen vinning så blir deras sammanlagda insats en gemensam bedrift som 

för spelet framåt.  
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I den här gruppen finns en tjej som utmärker sig, men inte på det positiva sättet. Hon 

intar en position i ett mål, som nämnts tidigare, och där står hon hela matchen.  

Hennes roll är inte helt klar, men den kan förklaras som den ignorerade individen då 

hon inte deltar i spelet och trots att hon står i fel mål så är det ingen som säger något. 

En möjlig anledning till att hon accepterar detta är att hon faktiskt vill ha den rollen, 

hon ser ut att vara delaktig i spelet men slipper undan genom att ta en position som är 

helt onödig och spelet skulle klara sig helt lika bra utan henne. 

 

Det finns en elev som trycker på ömma punkter hos läraren och som klart irriterar 

denne, denna elev är the bad guy då han har negativ attityd och är lite bufflig mot 

andra och vågar/ har ett behov av att ifrågasätta saker. Han tar vid ett tillfälle upp 

mobilen då läraren försökte få till en samling, vilket gjorde att läraren fick ryta i för 

att få elevens uppmärksamhet. Vid ett annat tillfälle så brottas han med en annan elev 

mitt framför ett mål, detta påverkar dock inte spelet just då. Denna elev verkar inte ha 

några större ambitioner vad gäller idrott och detta gör att han inte påverkar spelet 

särskilt mycket men med hand attityd så är han en viktig bricka i det sociala spelet 

och då i gruppens dynamik. Andra elever verkar nästan akta sig lite för honom och de 

blandar gärna inte in honom i spelet om det inte är nödvändigt.  

 

I slutet av lektionen får eleverna göra en utvärdering av sin egen insats och det är 

endast en elev som är, enligt egen utsago, ”svinnöjd” med sin egen insats och det är 

klassens-mini-clown, han har ju i för sig gjort en bra insats idag till skillnad mot 

många andra men att han är den enda som vågar visa/säga att han är nöjd med sig 

själv, vilket visar på den lilla clown som bor inom honom. Han är självgod och inte 

blyg, vilket gör honom lite komisk och det verkar han själv tycka också. Man får även 

en känsla av att han inte tar bedömningen på fullaste allvar. Det som är 

bemärkningsvärt här är att han inte föll för grupptrycket och gjorde som alla andra. 

Han ansåg att han hade gjort en bra insats och han stod upp för det, ingen annan 

vågade inte följa hans mönster utan de flesta bedömde sig själva som halvbra.  

7.3 Hur påverkar dessa roller dynamiken i gruppen? 

Vi har i denna uppsats, genom att låta Deweys tankar om att individer i en grupp 

påverkar varandra, utgått ifrån att dynamiken i en grupp förändras beroende till 
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exempel på vilka individer som ingår i gruppen. Vi har i resultatet och här ovan i 

diskussionen försökt påvisa att elever intar vissa roller. En naturlig fortsättning på det, 

för att kunna svara på uppsatsen syfte, blir då att här nedan föra en diskussion om hur 

dessa roller påverkar dynamiken i gruppen.  

 

De roller som påverkade gruppen mest är clownen och eleven med monopol-på-

uppmärksamhet. De har, efter vad vi har sett, haft en positiv inverkan på gruppen, 

detta kan upplevas som lite motsägelsefullt då clownen och monopol-på-

uppmärksamhet eleverna ofta kan upplevas som negativa i gruppsammanhang och att 

de ofta stör och förstör. Men det vi kunde se var att det engagemanget och 

involveringen som dessa elever har ”smittar av sig” på några av de andra i laget, 

vilket påverkar dynamiken eftersom de då samarbetar bättre. Dessa två elever tillhör 

ofta den populära gruppen individer, vilket betyder att andra gärna vill vara dem till 

lags, vilket också kan påverka gruppen positivt. Eleven som spelar klassens clown är i 

detta fall (grupp 1) även en elev som är ”duktig på idrott” som läraren i intervjun har 

omnämnt. Det är intressant att läraren väljer att visa ett moment med just denna elev, 

klassens clown, eftersom han säger i intervjun att det är viktigt att fler än ”de som är 

duktiga på idrott” ska lyftas fram.  

 

Att vissa elever intar starka roller som clowner och monopol-på-uppmärksamhet 

verkade i observationerna att påverka gruppen på det sätt att fler av de andra eleverna 

valde svaga roller, exempelvis som ett offer. Det skulle kanske därför vara bättre om 

gruppen hade fler elever som intog roller såsom den ambitiöse eller medhjälpare, 

kanske också en kontrollerande mamma för att skapa bättre dynamik i gruppen. Enligt 

Deweys (2009) teori så kopierar ungdomar ofta beteenden som de anser vara 

betydelsefulla, vilket i detta fall skulle gynna båda grupperna att ha fler rollintagande 

elever. Man skulle kunna säga att dynamiken var mer påverkad av saknaden av vissa 

roller än närvaron av andra.  

 

I grupp 1 är det första man reagerar på de få antal elever som är engagerade i spelet. 

Vad det verkar så har denna klass inga elever med särskilda idrottsbakgrunder, vilket 

kan påverka engagemanget. En till faktor skulle kunna vara att det finns en elev som 

utmärker sig extra i denna klass och det är den bekräftelsetörstande som även är lite 
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utav klassens clown för han verkar spela en stor roll i klassen och hans attityd 

gentemot idrott speglar av sig i klassen. Han verkar tycka att det är kul men orkar inte 

riktigt engagera sig till hundra procent. När han väl engagerar sig så verkar han kunna 

”dra med” fler elever så att också de involverar sig i spelet.  

När de börjar med aktivitet 3 så kan man se att spelarna i det gula laget har lite högre 

ambitionsnivå och samarbetet fungerar bättre än för spelarna i det vita laget. Även 

detta fenomen skulle kunna bero på den bekräftelsetörstande- klassens clown eleven. 

För att genom att ha honom i sitt lag så tillhör man automatiskt de populära 

individerna då han har den rollen i klassen. Som man ser i denna övning så gör han 

bra ifrån sig och då blir det viktigt för de andra att kopiera och härma hans beteende. 

I det vita laget däremot så är engagemanget lågt och samarbetet fungerar dåligt och 

detta skulle kunna bero på att gruppen saknar en stark personlighet att imitera. Denna 

grupp består också av vad man kan tycka är lite tillbakadragna individer som ofta inte 

står ut, detta kan vara en påverkande faktor på varför ingen vill gå först och ta 

ledarrollen och vara den som de andra härmar. Detta ser man även när matchspelet 

börjar, dock har de ett hyffsat gott samarbete men tempot i deras spel är väldigt lågt. 

Det kan också bero på att de inte har någon frontfigur som pushar på och visar vägen. 

Här kan man igen se att saknaden av en stark roll i gruppen påverkar dynamiken i 

gruppen mycket.  

Lärarens jargong med eleverna är också en viktig del i gruppens skapande av 

dynamik, detta är något som vi har sett t.ex. när grupp 1 har samling inför det 

kommande matchspelet. Då visar läraren att man inte får använda kroppskontakt och 

tar då hjälp av en elev. Den elev han väljer ut är som vi tidigare har nämnt den 

bekräftelsetörstande eleven som även är klassens clown. När läraren på ett lite 

komiskt sett demonstrerar det han vill få fram så spexar eleven till det lite och de 

andra eleverna skrattar med. Det vi vill påvisa med detta är att denna elev bidrar till 

en viss stämning i gruppen som säger att det är ok att skämta lite utan att någon tar 

illa vid sig. Läraren uppvisar även en sådan jargong när han undervisar så eleverna är 

vana vid stämningen. 

En händelse som denna gång hade stor betydelse för hela spelet var när en elev som 
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tidigare inte har tagit för sig så mycket, och som i början av lektionen inte utmärker 

sig, helt plötsligt får en chans och gör bra ifrån sig. Detta ser läraren och uppmuntrar 

och berömmer eleven som resten av lektionen spelar en betydande roll för spelet. 

Eleven får en helt ny glöd för spelet och verkar satsa mer än vad han gjort tidigare. 

Här kan man tydligt se vad läraren spelar för roll för individuella prestationer som i 

sin tur kan ha stor betydelse för dynamiken i en grupp.  

En tjej i det vita laget, som är en så kallad mönsterelev men inte, som det verkar vara, 

någon idrottselev, spelar efter sin förmåga och är bra på samarbete men är inte någon 

framstående nyckelspelare. Hon lyckas vid ett tillfälle göra mål och detta gör att hela 

gruppen stannar upp och fokus riktas mot denna tjej. Eleverna söker bekräftelse av 

läraren att hon har gjort mål och när han har bekräftat det så startar spelet igen. Detta 

är även det ett tydligt tecken på lärarens viktiga roll, man skulle kunna påstå att 

läraren är en sorts vågmästare många gånger. Eleverna vänder sig till läraren för 

respons i tillit och tar till sig den information som ges, vilket i sin tur skulle kunna 

rucka på redan satta roller i en grupp.  

Enligt den intervjuade läraren så är lektionen och dess aktiviteter beroende av några 

enstaka elever som ”tar lite mer ansvar alltså att dom ska få igång spel och pusha 

andra att dom ska få det här flytet i lektionen”. Läraren uttrycker också att ”det är 

dom som skapar att det blir en bra lektion”. Han menar med andra ord att det krävs 

några elever som läraren själv har valt att kategorisera som ”duktiga på idrott”.  

I grupp 2 finns det en kille som upprepade gånger använder sin mobiltelefon under 

lektionen. Övriga gruppen reagerar inte nämnvärt på hans beteende men läraren blir 

upprörd och hans irritation skapar en viss spänd stämning i gruppen. Samma kille är 

även anledningen till ett utav avbrotten i matchen, då han använder kroppskontakt 

mot en motspelare fast att läraren tydligt har uttryckt att man inte får ha det. Läraren 

blir frustrerad över att eleven i fråga inte lyssnar på instruktioner. Man kan se att 

många elever tar ett steg tillbaka för att inte ytterligare reta upp läraren. 

 

Den intervjuade läraren menar på att det är viktigt att alla ska kunna ta en aktiv roll på 

något sätt. Läraren uttrycker att eleverna måste kunna ”känna sig trygg i gruppen och 
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det kommer påverka gruppen på ett visst sätt”. Han berättar också att: 

 

[D]et behöver inte vara stora grejer det kan vara till exempel att man… att man blir 

tillsagd kanske att dela in lag, eller kanske bli tillsagd att visa nått moment alltså, 

att man känner liksom okej, idag sa läraren till mig två gånger att när han passade 

en boll och skulle visa hur det skulle gå till, då fick JAG ta emot bollen, bara en 

sån grej så det inte alltid blir samma personer för om jag vet till exempel att en elev 

är bra på det, då använder jag inte alltid honom som ett exempel. 

Läraren menar alltså att roller som elever får och tar påverkar gruppen på ett visst sätt 

och att han kan ”gå in” och påverka dessa roller genom att ge uppgifter att utföra inför 

stor grupp till dem som vanligtvis inte tar rollen som monopol-på-uppmärksamhet.  

7.4 Gruppens vilja och benägenhet att samarbeta 

Ett till element, som kan påverka svaret på vårt syfte, som vi fick syn på under 

analysen är gruppens vilja och benägenhet att samarbeta. Detta är en viktig faktor för 

just en grupp då det enligt bland annat Hammar Chiriac (2003) inte räcker med att 

människor råkar vara på samma ställe för att vara en grupp, utan de måste även ha ett 

gemensamt engagemang kring något och ha ett gemensamt mål för att samverka som 

en grupp. 

 

I grupp 1 börjar aktivitet 1 med ganska dåligt samarbete då det är ett litet antal elever 

som är engagerade, det finns två bollar i spel men tre olika grupper skapas. En grupp 

till varje boll och så en grupp elever som inte är med i spelet alls. De följer spelet från 

mitten av planen och rör sig sakta fram och tillbaka på planen i spelets riktning. I 

aktivitet 2, som är en samarbetsövning, så sätts elevernas samarbetsförmåga på prov. 

Här kan man se att det snabbt bildas två grupper, en grupp som ”bara gör” och en 

grupp som diskuterar och resonerar innan de kommit fram till bästa lösningen. Vad 

man kan se här är hur grupperna har delat upp sig. Den gruppen som samarbetar bäst 

består utav tjejer, som är lite mer tillbakadragna och som under mer aktivt krävande 

aktiviteter inte anstränger sig så hårt. 

När det senare byts till aktivitet 3 så ändrar engagemanget och samarbetet karaktär 

och denna aktivitet flyter på riktigt bra med bra flow, engagemang och samarbete, 

man kan se här att de flesta elever ligger på en liknande kunskapsnivå i denna 
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aktivitet, detta kan vara en motiverande faktor. I den här övningen blir alla en viktig 

länk i att övningen ska fungera och när man märker att man själv har betydelse så blir 

det en motivationsfaktor och man vill göra sitt bästa för att alla ska lyckas. Dock kan 

man se viss skillnad i samarbetet mellan de två lagen. De i det gula laget kastar och 

fångar frisbeen felfritt nästan varje gång, medan de i det vita laget kastar och verkar 

inte bry sig så mycket om personen på andra sidan klarar att fånga frisbeen eller inte. 

Något som kan ha betydelse för detta är att man i denna grupp inte kan se någon 

tydlig ”ledare”, detta kan, som tidigare nämnts ha en stor betydelse. Saknaden av en 

stark ledare verkar här ha stor betydelse för gruppens förmåga och vilja att samarbeta.  

 

När det blev dags för aktivitet 4 så är tempot väldigt lågt men spelarna i det vita laget 

visar på god samarbetsförmåga till en börjar som leder till att de tar ledningen i 

matchen. Det vita laget består till stor del av elever som verkar mer strategiska men 

inte så atletiska där av det låga tempot. I det gula laget befinner sig klassens 

clown/monopol-på-uppmärksamhets-eleven och han har ett driv som smittar av sig på 

de andra i laget. Han tar tag i spelet och får med sig sitt lag och de börjar samarbeta 

och göra mål. Läraren anser fortfarande att samarbetet kan förbättras och han avbryter 

spelet för en paus med taktiksnack. Efter detta så händer något, matchen får lite mer 

fart och några tjejer ”får vara” mer delaktiga vilket leder till två mål, gjort utav tjejer. 

Det finns dock tre tjejer som verkar ha utsett sig själva till offer. De har inte rört 

frisbeen en enda gång under spelet och deras kroppsspråk uttrycker: ”passa inte mig 

för jag kan ändå inte göra något bra”. De är trots detta inte helt passiva utan följer 

spelet från mitten av planen och rör sig i spelets mönster, deltar men inte delaktiga. 

Ett bra samarbete i en grupp hade sett till att få med dessa tjejer också in i spelet, men 

det tycks fattas en hjälpare i klassen och då blir offren utanför. 

 

Eleverna i grupp 2 är för dagen ganska omotiverade och lite nonchalanta och 

samarbetet fungerade därefter. När aktivitet 1 drar igång så är det sex stycken spelare 

som utmärker sig (tre tjejer och tre killar) dessa elever skulle man kalla för 

idrottselever i denna grupp. De får igång ett spel och samarbetar bra men bara med 

varandra för övriga gruppen är inaktiva och hänger mest bara med utan att visa att de 

vill vara med i spelet. En tjej, som vi tidigare har nämnt, verkar ha tänkt till att hon 

kan hjälp sitt lag genom att vara ”målvakt” så hon ställer sig i ett mål och väntar på att 
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bollen ska komma dit, problemet är bara att hon står i fel mål, även detta är ett bevis 

på bristen i samarbete då hon inte verkar bry sig och ingen annan elev verkar heller 

bry sig eller notera att hon står där.  

 

Under spelets gång så verkar några elever tröttna på att samarbetet fungerar dåligt då 

två killar, istället för att vara aktiva i spelet, börjar skojbråka framför ett av målen 

istället. En utav dessa killar har rollen som The bad guy då han med sin attityd mot 

andra är lite bufflig och vågar/ har ett behov av att ifrågasätta saker. Ingen säger till 

killarna att sluta och de får liksom hålla på med sitt till intresset för matchen ökar 

igen. Varför ingen reagerar kan bero på att dessa killar inte har så stor roll i spelet så 

det inte blir någon förlust när de håller på med annat eller så kan det vara så att ingen 

vågar säga till the bad guy då man riskerar att ligga illa till om man gör det. 

 

Under aktivitet 2 så går samarbetet ganska bra men lite långsamt, det bildas inga 

direkta grupper utan alla verkar sköta sitt och när de sedan är klara så hjälper de andra 

och de får ett perfekt resultat på första försöket, detta bevisar att gruppen kan 

samarbeta bra.  

Aktivitet 4 startar och en grupp tjejer får igång ett fint spel med bra samarbete, dock 

spelar de bara med varandra och om det är dem som utesluter övriga spelare eller om 

det är övriga elever som inte hänger på är följaktligen svårt att tolka.  

 

Under spelets gång så avbryter läraren spelet ett par gånger för att peppa eleverna till 

mer aktivitet och bättre samarbete. Efter intervjun med läraren så vet vi att han hade 

högre förväntningar på dessa elever som har varit en mycket väl fungerande grupp 

hela terminen. Därför går han på de lite extra och peppar dem eftersom han vet att de 

kan bättre än vad de visar idag. Han ger även lagen chans att snacka ihop sig om 

taktik, och efter det ökar samarbetet en aning och spelet blir då lite bättre.  

 

I grupp 2 kan man även se en betydligt större aktivitet bland tjejerna än vad det är 

bland tjejerna i grupp 1. En orsak kan vara att det finns totalt sett fler tjejer i grupp 2 

vilket inger en större trygghet hos de individerna.  
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I intervjun med läraren så uttrycker denne om grupp 1 att ”idag var det mycket bra 

fart… många som tog eget initiativ” vilket tyder på att många elever visade 

engagemang och involvering. Intervjun visade även på att uppfattningen av 

elevgrupp 2 som motiverad inte stämde idag. Läraren sa att ”aktiviteten var väldigt 

låg och det stod ju väldigt still…”. Läraren uttryckte även att det inte var många 

elever som tog egna initiativ utan de flesta stod stilla och tittade på och omnämner det 

som ”lite halvbarnsligt”. Läraren säger även i intervjun att han trodde att grupp 2, 

som vanligtvis är en stor grupp med många aktiva, skulle vara mycket mer driftiga än 

vad de var under den observerade lektionen. I grupp 2 observerades några tjejer som 

läraren anser vara idrottselever, ”elever som är duktiga på idrott”, vilket kan förklara 

hans uppfattning om att fler i gruppen anses vara aktiva, då han nämner att det är ofta 

tjejer som är tillbakadragna under idrottslektionerna. Han menar också att det är 

väldigt beroende på vilken typ av aktivitet lektionen innehåller, att tjejer som i vanliga 

fall är tillbakadragna ”tar för sig lite mer” när de har dansundervisning till exempel. 

 

7.5 Hur påverkar gruppkonstellationen en idrottslektions utfall?  

Nu har vi kommit ner till den delen där vi ska väva samman resultatet av 

diskussionerna angående våra två frågeställningar och även svara upp till vårt syfte.  

 

Om man tittar på grupperna som vi har observerat så kan man uttala sig om dess 

konstellationer. Till exempel så kan man identifiera grupperna som de Svedberg 

(2012) kallar för formella grupper, eftersom de är randomiserat sammansatta och 

också ej självvalda. Det som är viktigt att påpeka och som vi dessutom fått bekräftat i 

observationerna är att det lätt skapas informella grupper i aktiviteter. Dessa ser vi i de 

undergrupper som söker sig till varandra. Utifrån observationerna och intervjun med 

läraren så kan vi dra slutsatsen att det är med utgångspunkt i lärarens kategorisering 

som eleverna bildar undergrupper som ”de som är bra på idrott”, ”de som försöker” 

och ”de som inte gör någonting”. Detta går att liknas vid Dewey (2009) och 

Svedbergs (2012) teorier om att individer i en grupp oftast drar sig till varandra då de 

svarar på liknande stimuli.  

Enligt Carron och Hausenblas (1998) är det en mänsklig drivkraft att göra något 

tillsammans med andra. Även Stensaasen och Sletta (1997) menar att människan vill 

tillhöra grupper, och att bli socialt avvisad är en av de mest föraktade sakerna inom 
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det sociala spelet. Därför offrar vi vår självständighet framför gruppen och därmed 

gör som de andra gör. Detta går att kopplas till lärarens ord om grupp 2, som han hade 

höga förhoppningar till att göra en aktiv och bra lektion, då han uttrycker viss 

förvåning att med ”facit i hand så blev det tvärtom”, eftersom grupp 2 var väldigt 

inaktiva och verkade passiva i nästan varje aktivitet. Läraren menar också på att 

lektionen är mycket beroende av de elever som han kategoriserar som ”de som är 

duktiga på idrott” eftersom det är dem som pushar de andra eleverna till att skapa en 

aktiv verksamhet. Läraren menar på att det inte spelar någon roll vad man har för 

planering då man är beroende av dessa elever, vilket han anser påverka lektionens 

utfall mest.  

 

Då läraren avbryter aktivitet 4 i grupp 1 så låter han dem ha lite taktiksnack och efter 

detta så blev aktiviteten mycket bättre i båda lagen. Läraren påpekade då att lagen 

måste samarbeta mer och då kan man se en direkt koppling till att läraren belyste det 

gemensamma målet för gruppen, vilket Hassmén m.fl. (2003) nämner som en mycket 

viktig del i grupprocesser. Då några elever verkligen tog tag i spelet och engagerade 

sig så visade det att utfallet blev annorlunda eftersom fler elever tog ansvar och följde 

de andra. Denna händelse är också ett bevis på det Skinner sa om grupper, att det är 

stärkande för en individ att göra som någon annan, alltså att imitera någon annans 

beteende. Att imitera någon annan i gruppen fungerar också enligt Svedberg (2012) 

som en trygghetsfaktor, detta kunde vi se under observationerna då vissa elever 

verkade härma andra utan att ta egna initiativ.  

 

Relationer i gruppen kan också indirekt påverka hur lektionens utfall kan bli. Om man 

kollar på relationsschemat som Svedberg (2012) har utvecklat (se s 16) kan man se 

hur många relationer eleverna i gruppen tvingas ta hänsyn till. De är ca 20 elever i 

varje grupp och det betyder enligt schemat att det finns 190 relationer inom gruppen. 

Det är inte då inte omöjligt att man har bättre kontakt med vissa och att fler 

undergrupper skapas. Detta går att kopplas till det läraren sa i intervjun om att de i 

gruppen måste vara trygga med varandra för att kunna delta i lektionen. Läraren anser 

att tryggheten i gruppen påverkar gruppdynamiken och han ser också till sig själv i 

denna aspekt, eftersom han väljer att ”ta fram” de elever som vanligtvis inte tar lika 

stor plats i undervisningen. 
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En annan aspekt inom trygghetsfaktorn är den att det skulle kunna vara en möjlighet 

att tjejerna i grupp 2 är mer aktiva än tjejerna i grupp 1 på grund utav antalet tjejer. I 

grupp 2 fanns det en liten grupp tjejer som var mer aktiva än tjejerna i grupp 1 och 

detta kan bero på att det just fanns fler tjejer i den gruppen. Med detta menar vi inte 

att trygghet är direkt relaterat till kön men det kan vara en faktor som påverkar då en 

större grupp av likasinnade inger mer trygghet och tryggheten påverkar dynamiken.  

 

En faktor som inte tidigare är speciellt omdiskuterad i denna uppsats är gruppens vilja 

att samarbeta, det är en faktor som vi är väl medvetna om men som vi anser inte vara 

av största vikt i denna diskussion. Givetvis är den så pass viktig att vi inte kan välja 

att inte ta upp den. Alla människor kan ha både bra och dåliga dagar, man kan vara 

bra eller mindre bra på olika aktiviteter och man kan även vara mer eller mindre 

motiverad till att samarbeta med olika personer. Alla dessa faktorer påverkar 

självklart samarbetet i en grupp som i sin tur påverkar gruppdynamiken och resultatet 

av en aktivitet. Men för att ens ha en möjlighet till samarbete så måste eleverna se sig 

som en grupp, detta är något som Hammar Chiriac (2003) tar upp, och enligt henne så 

är människor som råkar vara på samma plats vid samma tidpunkt inte automatiskt en 

grupp utan man måste ha ett gemensamt engagemang kring något. En annan viktig 

aspekt inom samarbetsområdet är att man har genom studier sett tydliga samband 

mellan samarbete och inlärning. Eleverna i denna studie påstod att man lärde mycket 

genom samarbete, ifrån feedback från sina klasskamrater och goda råd ifrån dessa 

(Dyson 2002). Med detta vill vi kort försöka påvisa att vi är medvetna om vilken 

viktig roll samarbetet har och på grund utav tidsaspekter har vi tyvärr inte kunnat ge 

detta någon större plats i uppsatsen.  

 

Det finns bevis för att olika roller nästan alltid är representerade i grupper, bland 

annat Svedberg (2012) har hittat standardroller som han påstår är envist 

återkommande, det är ”som om vissa samspelsmönster föregår gruppen och som om 

kostymer redan är framhängda på sina galgar och blott väntar på sina aktörer” (s 155). 

Han har hittat minst två fördelar med detta, den ena är att det inhyser en provisorisk 

trygghet för individen och en hjälp att slippa ångest och den andra är för gruppen så 

erbjuder rollerna välbekanta positioner. Man skulle kunna tolka det som om att dessa 
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roller nästan måste finnas för att det ska vara en väl fungerande grupp eller kan det 

vara så att dessa roller kommer till för att de är nödvändiga för att en grupp ska 

fungera? Med detta i tanken ska vi härifrån gå vidare till ett av vårat mest intressanta 

resultat av denna uppsats. 

 

Det resultat som vi anser vara det mest påtagliga i denna studie är att saknaden av en 

frontfigur i en grupp påverkar gruppen mer än vid en sådan persons närvaro. Första 

ledtråden vi fick till denna tanke var när läraren redan innan lektionen med grupp 2 

sa att den gruppen skulle vara bättre idrottsmässigt än den andra men när lektionen 

sedan startade så kunde man enkelt se att detta inte var dagens sanning. Som vi nämnt 

tidigare så finns det ett slags hierarkiskt system bland deltagare i grupper, vilket gör 

att man som deltagare i vissa aktiviteter innehar olika nivåer av deltagande och 

involvering (Dyson, Griffin och Hastie, 2012) Grupp 2 hade, som vi nämnt tidigare, 

ganska stora samarbetssvårigheter och de var för dagen väldigt svårmotiverade. Det 

kan givetvis finnas fler anledningar till detta men vad vi kunde se under analysen var 

att det saknades någon stark ledare i gruppen, någon som följarna kan följa och som 

alla kan se upp till. Skinner menar på att det är individen som beter sig på ett visst 

sätt, som då gör avtryck i hur gruppen rör sig. Han menar att en nyckelprincip i 

gruppdynamik är imitation; där menar han att det är stärkande för en individ att göra 

som någon annan gör, alltså att imitera någon annans beteende. Att använda sig utav 

ett redan bevisat fungerande beteende inger trygghet (Svedberg 2012.) Vår tolkning 

blir då att dynamiken i gruppen blir påverkad på grund utav att eleverna med något 

svagare roller blir osäkra och att det helt enkelt blir en obalans i gruppen. Hade det 

funnits till exempel en elev med en ledarroll så hade alla andra hittat sin plats i 

gruppen på ett lättare sätt och balansen och dynamiken hade blivit mer stabil. 
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8. Slutsats 

Resultatet av denna studie har visat på att påverkan på gruppdynamik kan te sig på 

olika sätt, och att det kan ha stor betydelse för hur en lektions utfall kan bli. Vi har 

identifierat, beskrivit och tolkat processer som uppstår i gruppen genom att observera 

bland annat elevers rollintagande och dess påverkan på gruppen. Precis som Dewey 

(2009) belyser, så påverkar individer och dynamiken grupper, och således påverkas 

också lektioners utfall. Detta betyder att en idrottslärares ständiga arbete med 

planering av lektioner inte är förgäves, men att man bör ha i åtanke att gruppen som 

sådan kommer att påverka utfallet.  

 

8.1 Vidare forskning 

Med detta resultat så skulle det vara intressant att fortsätta att utveckla studien och 

pröva observera elevgrupperna över tid för att se hur rollintagandet förändras. En 

annan ingång skulle kunna vara att titta på lärarens betydelse för gruppen, samt den 

sociala och dynamiska miljön. Ännu en fråga som väcktes under studiens gång var 

om det finns något mönster eller förhållande med lektionernas utfall och elevernas 

rollintagande, vilket också tenderar till en vilja att utöka studien över tid för att kunna 

undersöka om det finns en korrelation där emellan. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Transkribering av observationer 

Lektion grupp 1 

Lektionen börjar med en samling där läraren delar in deltagarna i två lag inför 

uppvärmningsaktiviteten. Som uppvärmning ska dem spela doppboll (ett slags 

lagbollspel). Läraren går igenom reglerna som gäller för spelet och eleverna går ut till 

sina startpositioner. Spelet kommer igång och till en början är det endast ett litet antal 

elever som är engagerade. Det är två bollar i spel men i gruppen skapas det tre olika 

undergrupper i aktiviteten. En grupp för varje boll och en mer passiv grupp som följer 

spelet ifrån mitten av planen. Spelet blir aktivare under tiden men klicken som följer 

spelet på mitten består hela aktiviteten ut (består endast utav tjejer). 

 

Efter uppvärmningen samlar läraren eleverna för att gå igenom tekniken inom frisbee 

och presenterar nästa övning som är en passövning med frisbee. Två större grupper 

delas in i fyra mindre grupper och övningen sätter igång. Det blir ett bra spel med bra 

flow, engagemang och samarbete och eleverna är på likartad kunskapsnivå. Man 

upplever att engagemanget och ambitionsnivån är något högre i det gula laget, där 

flyter det på bättre och man försöker seriöst kasta och fånga frisbeen. I det vita laget 

kastar man men man bryr sig inte om den på andra sidan kan ta emot på ett bra sätt.   

 

Klassen samlas igen, spelplanen byggs om och nya instruktioner ges. Instruktioner för 

en samarbetsövning ges och aktiviteten startar. Några elever tar direkt initiativ och 

handgripligen gör det som krävs, andra samlas i en liten grupp och diskuterar och 

mäter vem som är längst (det övningen går ut på). Man kan se att klassen delas in i två 

grupper och det resulterar i att ledet, som skulle bli ett led med längst först och kortast 

sist, blir två led med längst på mitten och kortast på båda ändarna. Eleverna som 

”försöker lite mindre” blir en grupp, gör rätt men samarbetar inte jättebra med övriga 

gruppen som ”bara gör”. När de till slut lyckas få ihop rätt konstruktion så börjar 

läraren att berätta reglerna inför matchen och demonstrerar lite möjliga händelser och 

gruppen lyssnar på och skojar med. Matchen startar och det vita laget visar på ett bra 

samarbete dock är det lågt tempo i matchen. Spelplanen konstateras vara för liten och 
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det blir en paus och planen förstoras. Under matchens gång ser man de som försöker 

mer men kanske inte får chansen så mycket och de som inte försöker lika mycket men 

ändå får chansen och gör bra ifrån sig när de väl får chansen. En elev som kanske 

normalt inte brukar utmärka sig tar för sig och gör bra ifrån sig. Detta märks genom 

att läraren uppmärksammar honom och ger honom beröm.  

 

Spelarna i det gula laget börjar prata mer med varandra och lägger upp en taktik under 

spelets gång av en nyckelspelare. De gula spelarna hittar ett bra upplägg och gör mål. 

Läraren ger lagen en minuts taktiksnack. Spelet kommer igång igen och en tjej från 

det vita laget gör mål och det blir ”stor” uppståndelse, hon gör även en liten målgest! 

En stund senare gör en tjej en från det gula laget en passning som gör att det blir mål 

och hon får applåder! Det gula laget knappar in i målställningen och spelet blir mer 

intensivt. Lagen ligger lika och läraren konstaterar att sista målet vinner! Tre tjejer har 

inte rört frisbeen under hela matchen, de går bara fram och tillbaka på mitten. Det 

gula laget vinner matchen. Det blir en kort samling på slutet då läraren frågar om det 

var kul och om man kunde ha gjort spelet ännu bättre på något sätt. Det kommer 

några förslag men det är irrelevanta för just spelet frisbee.  

 

Lektion grupp 2 

Lektionen börjar med en samling och läraren delar in i två lag och förklarar reglerna 

för doppboll, som är uppvärmningsaktivitet. En elev pillar på sin mobil medan läraren 

förklarar spelet. Några elever får i uppdrag att sätta ut koner till spelplanen. Spelet 

kommer igång, ingen elev står helt inaktiv men det är sex stycken (tre tjejer & tre 

killar) som utmärker sig, genom att springa, visa sig och hitta passningsbara 

positioner. Läraren få uppmuntra eleverna till mer aktivitet. En tjej har intagit en 

position i ett mål, där hon står helt stilla större delen av matchen.  Två killar står och 

skojbrottas framför ett mål.  

 

Läraren samlar eleverna och ber de, precis som med den andra gruppen, att ställa sig 

på ett led med den längsta först och den kortaste sist. Det går lite långsamt och de 

flesta verkar jobba och tänka på eget håll. Men de får till ett bra resultat på första 

försöket. Efter det ställer eleverna upp för övningen med frisbeepass. Läraren får höja 

rösten för att få elevernas uppmärksamhet. Eleverna skämtar lite med läraren men han 
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tar det bra och skämtar tillbaka. Läraren uppmärksammar eleverna på att det blåser 

ute idag och konstaterar att det blir då lite svårare att kasta frisbee. Många kast går 

inte fram till mottagaren pga blåsten men eleverna är aktiva (de joggar till skillnad 

mot grupp 1 som gick) och försöker. Läraren bryter och väljer ut några elever som 

han gör två till grupper utav så nu är det 6 grupper istället för 4, detta för att få fler 

aktiva oftare och att man inte ska behöva stå och vänta på sin tur så länge. Läraren 

förlänger avståndet mellan de som ska kasta och övningen kommer igång igen.  

 

Läraren samlar eleverna för att gå igenom reglerna för matchspel och än en gång får 

läraren ryta i för att få elevernas uppmärksamhet. Han påpekar även användandet av 

mobiler under lektionstid. När läraren ställer frågor så får han många olika relevanta 

svar av olika elever. Läraren kommer på när matchen precis dragit igång att han har 

glömt att tala om hur stor planen är. Läraren får direkt bryta spelet då en elev inte har 

”hört” att man inte får ha kroppskontakt, irritationen stiger hos lärare. Någon minut in 

i spelet får läraren avbryta spelet igen pga att aktivitet är så låg. Ett gäng tjejer 

kommer igång och spelar till varandra medan resten av klassen tittar på.  

 

Läraren avbryter igen och försöker peppa eleverna till bättre aktivitet. De som står 

längst fram och lyssnar mest är tjejer! De får lite tid att snacka ihop sig och en spelare 

byter lag. Spelet drar igång igen. Läraren lägger även till en frisbee i spelet.  Det vita 

laget verkar ha lagt upp en taktik och kör lite mer aktivt medan tre spelare (killar) från 

det gula laget fulspelar lite med den andra frisbeen. (ger frisbeen till varandra istället 

för att kasta). Fler blir aktiva men det finns fortfarande en grupp som bara står på 

mitten och tittar på. Läraren stoppar matchen igen och går igenom några saker. 

(eleverna verkar ha svårt att hitta drivet själva). Läraren avbryter matchen lite tidigare 

och tar ett snack med gruppen och frågar varför det gick som det gick idag. Eleverna 

får göra en egenbedömning och det är 1 elev som är supernöjd med sig själv och 

största delen av klassen är halvnöjda med sin insats, några är till och med missnöjda 

med sin egen insats. 
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10.2 Bilaga 2.  Intervjuguide 

 

F: Välkommen! Då börjar vi intervjun. Du får jättegärna börja med att beskriva de här 

två lektionerna du har hållit i.  

F: Märkte du någon skillnad på dina två lektioner trots att de var likadant planerade? 

F: Vad tror du den eventuella skillnaden beror på? 

F: Tror du att det finns några tydliga roller inom gruppen? I så fall, vilka? 

F: Ser du nått mönster i de här rollerna, är det alltid detsamma i alla grupper? 

F. Är gruppdynamik någonting du tar hänsyn till i din lektionsplanering? 

F: Tror du att en lektion kan påverkas av gruppens dynamik? 

F: Vad tror du kan påverka en grupp och den dynamiken gruppen har? 


