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Inledning 
 
Den pedagogiska idén med grupparbete är att den är god för den enskilde, gruppen och 
samhället. Grupparbete kan generera en högre kunskapsnivå och ger en möjlighet att praktisera 
hur det kommer att bli i arbetslivet, att vara en i arbetslaget. Verkligt grupparbete kräver 
gemensamma ansträngningar, samlat nyttjande av gruppens kompetens samt någon form av 
problemlösning och/eller reflektion (Hammar Chiriac, 2005). Det som verkligen utvecklar 
lärandet under ett grupparbete är interaktionen mellan studenterna (Helleland et al., 2009).  
   
 
Lärarens bidrag till positiv gruppdynamik  

Gruppuppgiftens utformning påverkar gruppen och dess arbete visade Steiner (1972). Typ av 
uppgift har störst betydelse (större betydelse än både gruppstorlek, gruppsammansättning och 
motivation hos deltagarna) för gruppens produktivitet. Läraren kan alltså via utformningen av 
den tilltänkta gruppuppgiften påverka gruppens arbetsprocess utan att styra gruppen fullt ut. 
Läraren kan också underlätta det konstruktiva arbetet i gruppen genom att ange klara och tydliga 
villkor (gärna skriftligt) för arbetets genomförande vad gäller frågeställningar, 
materialanvisningar, redovisningsformer och examination (Hammar Chiriac, 2005).  

Både forskning och annan praktisk erfarenhet har visat att de mönster en grupp utvecklar tidigt 
har en tendens att bestå under en lång tid. Ett annat skäl till att lyfta fram gruppens start är att 
läraren faktiskt kan påverka hur starten gestaltar sig, och vilka processer som kommer igång från 
början. Det går inte att få ett grupparbete att fungera bara genom att sammanföra en grupp 
studerande och ge dem en uppgift. De studerande måste få tillfälle att träna på hur man arbetar i 
grupp och förhåller sig till varandra i ett grupparbete. Angående arbetssätt bör läraren t ex ta 
upp hur man för anteckningar, hur man kan fördela ansvar eller bryta ner en uppgift i 
deluppgifter. Angående förhållningssätt bör läraren ta upp hur man lyssnar aktivt, hur man 
använder samarbetsstrategier, formulerar idéer, står för sina åsikter, tar demokratiska beslut och 
ger konstruktiv kritik. När sedan grupparbetet är igång, ska studenterna kunna lösa eventuella 
problem själva, dock under lärarens handledning. Lärarens roll är, förutom att formulera 
uppgiften så att studenterna tycker den är intressant och givande, i huvudsak att lotsa studenterna 
i rätt riktning, motivera studenterna under arbets gång, hjälpa till att lösa konflikter och se till att 
gruppen fungerar (Hammar Chiriac, 2008; Strömqvist, 2008).   

 En ganska generell erfarenhet är att läraren ofta väntar för länge innan denne initierar en 
diskussion om  klimatet i en grupp. Gruppen behöver tidig återkoppling om hur den upplevs av 
läraren. Ett tips för läraren är att ge återkoppling som formuleras utifrån dennes observationer, 
dvs att läraren sitter med som observatör vid ett gruppmöte. Observationerna bör aldrig serveras 
som objektiva sanningar, främst för att det finns en risk att studenterna går in i försvarsställning, 
vilket minskar observationernas användbarhet (Hammar Chiriac, 2005). Läraren kan också, 
tillsammans med studenterna, uppmärksamma de olika roller som tagit form i gruppen. Han/hon 
kan även sporra studenterna att våga prova att byta roller med varandra (Helleland et al., 2009).   
   

 



Studenternas bidrag till positiv gruppdynamik  

Ett grupparbete sker inte av sig själv, utan varje grupp behöver arbeta med två huvudfrågor; att 
få gruppen att fungera samt att få uppgiften utförd. Första gången en grupp träffas har stor 
betydelse för det fortsatta arbetet i gruppen. För att underlätta bildandet av en väl fungerande 
grupp ska gruppmedlemmarna, enligt Gibbs (1994b), först träffas på ett informellt sätt utanför 
ramen för grupparbetet så att de kan lära känna varandra. Gibbs (1994a, s. 14-15) har flera 
förslag på aktiviteter för att skapa grupptillhörighet och ger även exempel på saker som kan bidra 
till att gruppen kommer att fungera dåligt. Gibbs poängterar att skapandet av gruppsamhörighet 
är en viktig del i grupparbetsprocessen och att det gör att gruppen lättare kan hantera problem 
som uppkommer på vägen till det färdiga resultatet. Ett konkret exempel på hur 
samhörighetskänslan stärks när grupparbetsprocessen är i gång är att gruppdeltagarna under 
möten sitter så att alla kan se varandra, till exempel genom att sitta i en cirkel.  

En viktigt aspekt av en väl fungerande grupp är att skapa regler för hur gruppen ska fungera, vad 
som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Det är upp till gruppen att bestämma hur dessa ska 
utformas, gärna i form av en skriftlig överenskommelse/kontrakt. Ett sätt att förbereda en ny 
grupp inför en gemensam överenskommelse om hur gruppen vill arbeta är att läraren initierar ett 
samtal om några centrala ämnen inför att arbeta tillsammans i grupp. Några relevanta frågor kan 
vara: Vilka är era goda respektive dåliga erfarenheter av att arbeta i grupp?  Vilka är era 
förväntningar på den här gruppen? Vilka farhågor har ni inför arbetet i denna grupp? Vilka 
förhoppningar har ni på gruppen? Hur kan var och en bidra till att inte hamna i situationer som 
tidigare inneburit dåliga erfarenheter av grupparbete? (Hammar Chiriac, 2005).  

För att arbetet ska fungera bra i gruppen så behöver det organiseras praktiskt. Det är ingen lätt 
uppgift, utan det kan ta tid och planen kan behöva revideras under arbetets gång. En bra strategi 
är att skriva en lista med de olika delar som behöver göras. Det är en fördel att varje uppgift på 
listan blir så specifik som möjligt för att kunna fokusera på resultatet och för att göra syftet med 
varje deluppgift så klart som möjligt. Därefter skattas tidsåtgången för varje uppgift och de delas 
ut på gruppens medlemmar. Enligt Gibbs (1994a) har detta tillvägagångssätt fördelen att det 
tydliggör vem som gör vad och att arbetet fördelas rättvist.  

Enligt Gibbs (1994a) behöver olika roller utses som får gruppen att fungera. En väl fungerande 
grupp behöver fyra roller: ordföranden leder gruppmötet och sammanfattar 
diskussionen; sekreteraren; tidshållaren som ser till att arbetet blir klart i tid 
samt administratören som ser till att arbetet blir utfört. Dessa roller kan besättas informellt eller 
formellt, beroende på vad som är syftet med gruppuppgiften; att genomföra uppgiften och/eller 
att träna olika roller i grupparbetsprocessen.    

Ett grupparbete kan lätt bli ofokuserat när diskussionen inom gruppen avviker från ämnet. För att 
undvika det behöver ordföranden ha en agenda som följs genom att ta upp varje fråga och 
sammanfatta och lyfta fram frågor för att komma till en bra lösning (Gibbs 1994b). En bra och 
detaljerad planering av arbetet underlättar för stora uppgifter att bli klara i tid. Genom att planera 
kan en stor och komplex uppgift brytas ner i mindre, mer överskådliga delmål. Det underlättar att 
identifiera grundproblemen som måste lösas först. Det tillvägagångssätt som Gibbs (1994a) 
rekommenderar är att som ett första steg identifiera korta respektive mer omfattande uppgifter. 



För att sedan kunna hantera de mer omfattande uppgifterna kan gruppen exempelvis svara på 
några konkreta frågor (se Gibbs, 1994a, s.28). Gibbs menar att detta bidrar till att identifiera två 
viktiga beståndsdelar i grupparbetet. Det första är att fördela arbetsbördan rättvist och det andra 
att alla delar faller på plats så att arbetet blir klart på ett koordinerat sätt. För att reflektera över 
vad Gibbs skriver, så verkar hans ståndpunkt vara att arbetet ska fördelas rättvist och att det är 
viktigt att gruppmedlemmarna kommer väl förberedda till mötena för att minska risken för 
konflikter inom gruppen.  

För att föra arbetet framåt är det viktigt att de enskilda delarna av arbetet blir klara i rätt tid. 
Speciellt stora uppgifter kan behöva en tidsplanering för att undvika panikarbete just före arbetet 
ska vara färdigt. Gibbs (1994a, s. 26-27) föreslår att gruppen skapar ett tidschema där alla 
komponenter i arbetet skrivs in, när arbetet med dessa ska göras och när hela arbetet ska vara 
klart. Det synliggör arbetsuppgifter som kan utföras parallellt och vilka uppgifter som inte 
behöver/kan göras förrän en annan är klar samt minskar komplexiteten av en större uppgift 
(Gibbs, 1994a).  
 

Hantering av negativ gruppdynamik 

Om negativ gruppdynamik uppstår kan det bero på att läraren inte har gett studenterna 
möjligheten att träna på att jobba i grupp eller gett studenterna chansen att förstå fördelarna och 
meningen med att grupparbeta. Även otydliga instruktioner eller att inte nog med vikt har lagts 
på gruppindelningen från början, kan vara orsaker till negativ gruppdynamik (Strömqvist, 2008). 
Som redan nämnts är uppstarten av ett grupparbete av stor betydelse för att arbetet ska fortlöpa 
smidigt och utan att den positiva dynamiken vänds till negativ. Viktiga aspekter för studenterna 
att tänka på är t ex hur man beter sig mot varandra i en grupp för att alla ska komma till tals, hur 
viktigt det är att alla får en chans att påverka etc. (Gibbs, 1994a).    

Något som kan orsaka negativ gruppdynamik kan vara ojämn arbetsfördelning. Läraren behöver 
här se till att instruktionerna är tydliga och att uppgiften som ska lösas främjar samarbete och 
diskussioner gruppmedlemmar emellan, så att gruppen lämnar in ett gemensamt arbete istället 
för flera små individuella arbeten (Strömqvist, 2008). Ojämn arbetsfördelning kan också orsakas 
av olika ambitionsnivå mellan gruppmedlemmar. Det kan vara svårt att göra gruppindelningar så 
att alla i gruppen har en lika hög ambitionsnivå. Det är dessutom inte rätt att före grupparbetets 
start stoppa in studenterna i "fack" där varje "fack" representerar ett visst betyg, vilket sedan gör 
det omöjligt för dem att sträva efter ett högre betyg. Olika ambitionsnivå kan å andra sidan vara 
en fördel eftersom de som inte har så hög ambitionsnivå från början kan utveckla ett intresse för 
en högre nivå när de blir inspirerade av de andra gruppmedlemmarna. Samtidigt kan dock de 
som har högre ambitionsnivå ta på sig mer arbete och därmed bidra till just ojämn 
arbetsfördelning. En bra lösning kan vara att för grupparbetet endast ge ett betyg (t ex godkänt) 
och sedan låta studenterna göra en individuell tentamen för att var och en ska kunna visa vad de 
lärt sig. (Strömqvist, 2008)  

 



Gruppens storlek har betydelse. En lagom gruppstorlek är tre till fem studenter enligt Strömqvist 
(2008), medan Arfwedson och Arfwedson (1992) anser att idealstorleken är fyra till sex 
individer. Är det för många individer i en grupp, i förhållande till arbetets storlek, är det större 
risk att några studenter tar över och övriga lämnas utanför arbetet. Dessutom är det större risk för 
social loafing (gå-och-dra) ju fler som ingår i gruppen. Risken för loafing kan dock minskas om 
gruppmedlemmarna känner varandra och om uppgiften är intressant, meningsfull och 
engagerande eller om individen känner att den blir individuellt utvärderad. En individs egna 
engagemang har också en tendens att öka om den tror att övriga gruppmedlemmar inte kommer 
att göra ett bra arbete (Hammar Chiriac, 2008).  

Studenterna har ett ansvar för att grupparbetet ska fungera smidigt. Det krävs både att individen 
själv är aktiv och att den är uppmärksam på övriga gruppmedlemmar. I Gibbs (1994a) finns en 
övning (nr: 20) där studenter kan få hjälp att identifiera problem och göra något åt dem. Det 
första steget är att varje gruppmedlem går igenom en lista och prickar för vad som händer i 
gruppen. Därefter behöver gruppen sammanställa vilka problem som prickats för mest frekvent i 
gruppen, identifiering av problemen är viktigt. Övning 23 (Handling problems) kan sedan vara 
till hjälp för att lösa dessa problem, liksom övning 7 (Ground rules) och 14 (Meetings, bloody 
meetings). Som lärare kan man även hjälpa till genom att göra studenterna medvetna om de 
problemlösningsverktyg som finns, t ex i Gibbs (1994a, s. 41-47).  

Om gruppmedlemmar har olika mål (och då beter sig olika) eller inte kommer överens kan 
feedback behöva ges mellan gruppmedlemmar. Exempel på vad studenterna ska tänka på när 
feedback ges är att vara beskrivande istället för värderande, förklara hur något upplevs genom att 
förklara sina egna känslor, vara specifik istället för generell och att endast kommentera det som 
den andra studenten faktiskt kan ändra på/har kontroll över. Innan feedback ges kan studenten 
först ta reda på om den andra gruppmedlemmen vill ha feedback, om den inte vill det - ge inte 
feedback. Även att kontrollera med andra gruppmedlemmar ifall de också har märkt av det som 
ska berättas för studenten i fråga, kan vara bra. Det är också viktigt att ge feedback så snabbt som 
möjligt efter det att gruppmedlemmen i fråga har betett sig illa och kontrollera även med denna 
att han/hon har förstått den feedback som givits (Gibbs, 1994a). Att ta emot feedback är inte lätt 
och några tips ges i övning 23 (Gibbs, 1994a). Det gäller att lyssna på den feedback som givits, 
försöka att förstå den andra personens känslor, och sedan överväga om förändring behöver göras 
eller inte. Tankar och känslor om feedback som givits behöver funderas på av den mottagande 
individen och hur de möjliga förändringarna skulle påverka denne. Om individen i fråga tänker 
förändra något bör den berätta det för den som gett feedback (Gibbs, 1994a).   
 

Slutord  

Huvudmålet med grupparbeten är att individerna med tiden blir bättre på att använda egna och 
andra gruppdeltagares kompetens, att samordna arbetet, och gemensamt slutföra uppgiften. 
Arbetet i gruppen, själva samarbetet och utbytet i gruppen bör fungera utan alltför stor åtgång av 
deltagarnas energi. Som lärare är det viktigt att ge tydliga intruktioner samt ge verktyg till 
studenterna för att med lärarens hjälp skapa en god gruppdynamik och även hantera eventuella 
problem som kan uppstå i grupparbetsprocessen. Studenterna har å andra sidan ansvar för att, 
inte bara fullfölja uppgiften, utan också främja ett gott samarbete under processen.  
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