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Sammanfattning  

Titel: Om individer får förberedande information om att arbeta i grupp, kan detta då 

ses kunna förändra deras upplevelse av att arbeta i grupp? 

Författare: Hayat Ashkar och Görgen Jansson  

Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen  

Examinator: Hedvig Ekerwald 

Lärosäte: Uppsala Universitet  

Datum: 5/1 2015 

Bakgrunden till den här studien bygger på tidigare forskning som visat att om en 

vårdsökande i väntan på sin läkartid får hjälp till självhjälp får denna patient ut mer av 

behandlingen, jämfört med en patient som endast fått vänta på sitt läkarbesök. Det kan 

då tolkas som att någon form av självhjälp, förberedelse, innan behandlingen är 

gynnsamt. 

Detta ledde till en tanke om samma princip kan gälla för grupparbeten. Om individer 

som ska genomföra ett grupparbete får information om att arbeta i grupp, en 

förberedelse, kan det då förbättra deras upplevelse av att arbeta i grupp? Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om kunskap om socialpsykologiska begrepp kan ge någon 

inverkan på elevers upplevelser till att arbeta i grupp. För att undersöka om så var 

fallet genomfördes ett experiment med tre olika gymnasieklasser. Deltagarna fick 

genomföra ett grupparbete och därefter svara på en enkät som mätte deras upplevelse 

av arbetet. I nästa steg fick en grupp, experimentgruppen, lyssna på en föreläsning om 

socialpsykologiska begrepp för att därefter återigen genomföra ett grupparbete och 

besvara samma enkät igen. En annan grupp, kontrollgruppen, fick inte lyssna på 

föreläsningen men göra allt övrigt experimentgruppen gjorde, ett grupparbete med 

enkät samt ett grupparbete till med enkät.  

De teoretiska begrepp som använts för att analysera resultatet är bland annat, 

definition av situationen, priming och Hawthorneeffekten. Resultatet tyder på att en 

förändring i upplevelsen av grupparbete skett hos både experimentgruppen och 

kontrollgruppen, dock var den större hos experimentgruppen. 

Nyckelord: grupparbete, symbolisk interaktionism, gymnasieelever, experiment 
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Abstract 

Title: If individuals get an information about how to work in a group, could that 

change their experience about cooperation?  

Authors: Hayat Ashkar and Görgen Jansson  

Mentor: Ilkka Henrik Mäkinen  

Seat of learning: Uppsala University 

Date: 5/1 2014 

The background to this study is based on studies that have shown that if a patient 

while waiting for a doctor's appointment gets help to self-help, the patient will 

assimilate more of the treatment than a patient who only has to wait for their doctor’s 

appointment. That can then be interpreted as any kind of stimuli (self-help) before 

treatment is favourable.  

That led to a wonder if the same principle might apply to work in groups. If 

individuals who are going to do cooperation receive information about working in 

groups, in terms of social psychology concepts, could that improve their ability to 

work in a group? The purpose of this paper is to examine whether knowledge in social 

psychological concepts can be seen to give any impact on students' experiences and 

attitudes towards working in groups. To examine this, an experiment with different 

high school classes was conducted. In the experimental group the students 

implemented a group project and then answered a questionnaire that measured the 

students' experience of the work. In the next step they had to listen to a lecture about 

social psychological concepts. After that they did another group project and answered 

the same questionnaire again. In the control group the students did just the same 

except listening to the lecture about social psychological concepts.  

The theoretical concepts used include social negotiation, definition of the situation 

and priming. The results of this study show that the experimental group showed a 

consistently higher average current experience of group work. That indicates that a 

process of change begins in the participants. It can be explained by priming. 

 

Keywords: Teamwork, symbolic interactionism, high school students, experiment 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle genomsyras av samarbeten i grupp vare sig det är på arbetsplatsen, 

bostadsföreningen, universitetet eller skolan. Att arbeta i grupp är något som för 

många kan vara problematiskt och detta gäller inte minst i studiesammanhang då 

elevens eller studentens resultat i många fall är beroende av grupparbeten. 

Motivationen till att skriva om detta ämne grundar sig i att en av författarna jobbar 

som kurator med just gymnasieelever. I arbetet möter hen i princip dagligen 

gymnasieelever som på ett eller annat sätt tar upp problematiken som finns kring att 

arbeta i grupp och att samarbeta med sina klasskamrater. Författaren får ofta höra om 

de problem som elever upplever i samband med att arbeta i grupp och att vissa elever 

menar att de inte kan arbeta ihop med andra. Detta ledde till att författaren började 

fundera på om något skulle kunna hjälpa eleverna att bättre förstå varandra och på så 

vis underlätta samarbete dem emellan. När sedan en uppsats skulle skrivas föll det sig 

naturligt att denna författare presenterade sin tanke om att undersöka gymnasieelevers 

förmåga och inställning till att arbeta i grupp. Därifrån började båda författarna 

fundera på om möjligtvis ett socialpsykologiskt tankesätt skulle kunna vara 

användbart i att hjälpa eleverna att samarbeta bättre. Den idé författarna valde att 

utveckla var att närmare studera hur grupparbeten kan formas genom att påverka de 

individer som ska genomföra ett grupparbete. 

Att påverka en individ till ett visst beteende har William A Miller och Stephen 

Rollnick, två amerikanska psykologer som utvecklat många grundläggande principer 

för motiverande samtal studerat närmare. De gjorde detta genom att studera sjuka 

vårdsökande människors beteende i väntan på att få en läkartid. De genomförde en 

studie för att undersöka vilken effekt samtal och information kan ha för vårdsökandes 

hälsa. När en sjuk människa uppsöker vården får personen ofta vänta från det att tiden 

bokats till dess att själva mötet äger rum, vilket innebär att individens tillstånd oftast 

är oförändrat eller försämrat när behandlingen påbörjas. Rollnick och Miller 

genomförde ett experiment där de delade upp vårdsökande i två grupper. Ena gruppen 

tilldelades instruktioner för hur de kunde påbörja någon form av självhjälp för att 

förbättra sin hälsosituation före själva behandlingen medan den andra gruppen fick 

vänta på sin tid som vanligt och därmed fungerade som kontrollgrupp. Resultatet 

visade att den grupp som under väntetiden uppmanades att själva göra något i syfte att 

förbättra sin hälsa innan det bokade besöket uppvisade större förbättring under 

behandlingen än de som endast väntade. Studien visar på att de som fick instruktioner 

till självhjälp under väntetiden började redan före läkarbesöket att förändra sitt 

beteende för att bli bättre. När dessa patienter sedan träffade läkaren hade den 

vårdsökande redan påbörjat en förändring för att bli friskare (Rollnick & Miller, 2009, 

26). 
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Rollnick och Millers studie handlade om individer och deras personliga situation men 

med socialpsykologin i åtanke är det möjligt att den här formen av inledande 

instruktioner, såsom självhjälp även kan påverka en individs upplevelse av att arbeta i 

grupp. Kan det vara så att någon form av föreläsning eller instruktion även kan 

påverka hur en människa upplever sitt samarbete med andra och sin delaktighet och 

förmåga i samarbetet? 

Det finns många som har studerat hur grupper formas och helt enkelt vad som 

påverkar hur en grupp fungerar och vad som kan påverka dem. En som har arbetat 

med att studera olika typer av grupper under lång tid är Will Schutz, en amerikansk 

psykolog. Han har bland annat studerat individens förståelse för hur personer 

samverkar i grupp. Schutz förespråkar att individens och gruppens behov och mål 

måste vara överens med varandra. Med andra ord måste alla gruppens medlemmar 

vara överens om vad gruppen ska göra och utföra (Schutz, 1996, 201-205).    

Schutz studerar även upp hur beslut fattas inom grupper och menar att beslutsfattande 

inte bara påverkas av huruvida medlemmarna är intellektuellt överens eller inte. Det 

vill säga att det inte räcker att individerna i gruppen rent logiskt vet vad gruppen 

borde göra. Schutz menar att andra viktiga faktorer spelar in när en grupp ska fatta ett 

beslut, gruppens medlemmar måste vara känslomässigt överens och ha liknande 

attityder till det gruppen ska göra. Är gruppmedlemmarna överens på ett 

känslomässigt, djupare plan sker en djupare förankring av beslutet och 

gruppmedlemmarna arbetar mot samma mål. Är gruppens medlemmar däremot inte 

överens på ett djupare plan finns risken att gruppens individer motarbetar varandra 

eller arbetar mot olika mål. För att sammanfatta Schutz tankar kring grupper och 

beslut kan man säga att han menar att alla individer i en grupp är lika viktiga och 

måste vara överens för att gruppen ska lyckas. 

Det har ovan lyfts fram att Rollnick och Millers studie visar att någon form av 

förberedelse är gynnsamt för det som komma skall. Då det verkar som att individen 

gynnas av att få någon slags förberedelse har författarna tagit fasta på detta. I en 

kombination av Rollnick och Miller samt Schutz tankar skapade uppsatsförfattarna ett 

experiment som går ut på att undersöka om en förberedelse kan ge någon effekt. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det kan vara så att information och 

kunskap som ges till individer före ett stundande grupparbete kan ses påverka deras 

upplevelse av att arbeta i grupp. 

Uppsatsens frågeställning är: 

Om några gymnasieelever får förberedande information om att arbeta i grupp före ett 

kommande grupparbete, kan detta förändra deras upplevelse av att arbeta i grupp? 
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1.3 Disposition 

Hittills har uppsatsens inledning samt syfte och frågeställning beskrivits. I nästa 

kapitel redogörs för tidigare forskning som berör grupparbeten i vid mening. Där tas 

bland annat studier kring olika typer av grupprocesser upp och detta kapitel ligger till 

grund för presentationen av den kunskapslucka som uppsatsen ämnar besvara. Sedan 

följer uppsatsens teoretiska utgångspunkter, där behandlas begrepp som symbolisk 

interaktionism, priming och Hawthornestudien, vilka kommer att användas för att 

tolka uppsatsens resultat. Därefter gås uppsatsens metodavsnitt igenom. 

Analysprocessen, datainsamlingen och de etiska övervägandena redogörs det för i 

detta kapitel. Därefter beskrivs resultatet av uppsatsens experiment, vilket redovisas i 

diagram i det sjätte kapitlet. Slutligen följer den avslutande diskussionen där 

författarna diskuterar resultatet utifrån de valda teoretiska begreppen samt tidigare 

forskning. Till sist blickar författarna framåt och ger förslag på vidare forskning inom 

ämnet, samt hur experimentet kan utvecklas.  
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel om tidigare forskning kommer det redogöras för forskning som berör 

grupparbeten, vilka effekter en kortare utbildning kan ge, elever i skolmiljö, sociala 

aspekter av att arbeta i grupp, lojalitet till sin grupp, hur en utbildning kan genomföras 

samt prestation i grupp. Dessa studier är med för att ge en bred bild av vad arbete i 

grupp kan innebära samt hur en kortare utbildning kan gå till och vad den kan ha för 

effekter.  

2.1 Effekt av utbildning 

Childers, Bost, Kraemer, Cluss, Spagnoletti, Gonzaga och Arnold undersöker om man 

kan förbättra utbildningen inom motiverande samtal (eng. motivational interviewing) 

genom att inkludera deltagande i motiverande samtal i läroplanen (Childers m.fl., 

2012, 281–282). Motiverande samtal är en metod för att med hjälp av samtal kunna 

förändra människors beteende. Metoden började utvecklas under 1980-talet och 

används idag ofta inom vården (Socialstyrelsen). Deltagarna i forskarnas 

experimentgrupp fick lära sig om motiverande samtal genom att de själva fick delta i 

ett motiverande samtal som genomfördes i grupp (Childers m.fl., 2012,  281–282). 

Deras resultat tyder på att detta utbildningssätt varit effektivt (Childers et al.2012, 

285). Avslutningsvis säger författarna att deras utbildningssätt är tänkt att lära 

eleverna en ”motiverande samtalsanda” snarare än en manual i hur ett motiverande 

samtal ska genomföras (Childers m.fl..2012, 286). 

Miller och Mount gjorde även de en studie där de undersökte om en kort utbildning, 

två dagar, i motiverande samtal ökar deltagarnas kunskap i att hålla motiverande 

samtal (Miller & Mount,2001, 457). 22 personer deltog i deras studie där de fick svara 

på en enkät efter genomförd utbildning (Miller & Mount,2001,458). Resultatet av 

enkäterna visar på att deltagarnas upplevda förståelse kring motiverande samtal ökade 

efter utbildningen (Miller & Mount, 2001, 461). Dock skiljer sig deltagarnas upplevda 

effekt av utbildningen sig från den kunskapsmässiga effekten. Med andra ord 

upplever deltagarna att de fått större kunskap än vad de har. (Miller & Mount,2001, 

467f).  

2.2 Studier genomförda med elever i skolmiljö 

Hammar Chiriac skrev 2003 en doktorsavhandling om grupparbeten med elever som 

går i skolan. Syftet med denna var att ”identifiera, beskriva och tolka de 

grupprocesser som uppstår i basgrupper vid problembaserat lärande.” (Hammar 

Chiriac, 2003, 67). Metoden hon har använt består av observationer, en enkät samt 

intervjuer (Hammar Chiriac, 2003, 69–76). I sin studie har hon använt sig av fyra 

basgrupper som försöksgrupper, dessa grupper har hon observerat, de har fått svara på 

en enkät och de har intervjuats (Hammar Chiriac, 2003, 72–74). Deltagarna i studien 

var psykologstudenter som följdes under två terminer (Hammar Chiriac, 2003, 75). 

Teorierna hon har utgått ifrån är Steiners teori om grupprocesser och produktivitet 

samt Bions teori om antagande om gruppens uppgift. Utifrån dessa teorier har hon 

sedan skapat en egen analysmodell. Steiner tar i sin teori upp fem olika typer av 

uppgifter som en grupp kan utföra. Dessa uppgiftstyper är additiv uppgift, vilket 
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innebär att alla i gruppen måste vara lika delaktiga. Ingen gruppmedlem kan arbeta 

ensam utan alla gruppmedlemmar behövs. (Hammar Chiriac, 2003, 41). Den andra 

typen av uppgift är disjunktiv som till skillnad från additiv uppgift karaktäriseras av 

att endast ett svar inom gruppen väljs ut, vilket då blir gruppens svar. Nästa 

uppgiftstyp är konjunktiv vilken innebär att gruppen inte är starkare än sin svagaste 

medlem, gruppens prestation beror inte på hela gruppen utan på den “svagaste” 

individen (Hammar Chiriac, 2003, 41). Den fjärde uppgiftstypen är kompensatorisk, 

vilket innebär att alla medlemmars åsikter vägs samman och det alternativ majoriteten 

anser vara rätt blir då valt. Den femte och sista uppgiftstypen är komplementär, i 

denna typ av uppgift genomför varje medlem individuellt en del som slutligen 

sammanfogas med övriga delar till en helhet (Hammar Chiriac, 2003, 42). 

Bions teori menar att en grupp växlar mellan olika tillstånd. En arbetsgrupp kan å ena 

sidan agera som en arbetsgrupp vilket betyder att den arbetar moget och organiserat 

för att lösa uppgiften. Å andra sidan kan gruppen arbeta som en 

grundantagandegrupp, vilket betyder att gruppen är ostrukturerad och inte arbetar med 

att lösa uppgiften utan snarare diskuterar irrelevanta ting (Hammar Chiriac, 2003, 48). 

Bion har definierat olika typer av grundantagandegrupper, en typ är beroendegruppen. 

I denna grupptyp behandlas ledaren som allsmäktig och gruppen är beroende av 

denna ledare. Övriga gruppmedlemmar är maktlösa (Hammar Chiriac, 2003, 49). Den 

andra grupptypen är kampgruppen, denna kännetecknas av att medlemmarna hittar en 

gemensam syndabock som representerar gruppens fiende. Syndabocken kan vara en 

gruppmedlem eller någon utanför gruppen, men det kan även vara en institution eller 

ett regelverk. Mot denna syndabock sker det sedan en kamp från gruppens sida 

(Hammar Chiriac, 2003, 49). Den tredje grupptypen är flyktgruppen, i denna grupp 

försöker gruppmedlemmarna fly undan ett hot eller skämta bort det. Ledaren är den 

som leder gruppen i hur hoten ska undvikas (Hammar Chiriac, 2003, 49).  Den 

sistnämnda är parbildningsgruppen vilken skiljer sig från det övriga tre på så sätt att 

ingen ledare finns. Däremot är vanligen två medlemmar mer framträdande än vad 

övriga medlemmar är. Gruppen karaktäriseras av hoppfullhet och konflikter är 

ovanliga. Inga problem finns då de räknar med att alla problem kommer att lösas i 

framtiden (Hammar Chiriac, 2003, 49). 

Dessa två teorier, Steiners och Bions, har Hammar Chiriac kombinerat för att 

analysera sina data. Hammar Chiriac kommer i sin studie fram till att basgrupperna 

övergripande visar samma grundantagandemönster, vilket är flykt. En ytterligare 

likhet grupperna emellan är att de uppvisar ett konjunktivt aktivitetsmönster, vilket 

innebär att gruppen inte är starkare än sin svagaste medlem (Hammar Chiriac, 2003, 

176). Ytterligare ett resultat hon fann var att vissa arbetsformer lämpar sig bättre till 

vissa arbetsuppgifter. Med andra ord att vissa uppgifter med fördel kan utföras i 

grupp, medan andra uppgifter gynnas av en annan arbetsform (Hammar Chiriac, 

2003, 216). 

Armelius och Armelius genomförde en studie med syftet att undersöka hur en 

uppgifts utformning kan påverka hur en grupp jobbar med en uppgift. De tänker sig 

att vissa uppgifter kräver samarbete medan andra främjar konkurrens 
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gruppmedlemmar emellan(Ahlin m.fl., 1989, 62). Författarnas teoretiska 

utgångspunkt är även i denna studie Bions teori om grundantagande, där kamp är ett 

centralt begrepp (Ahlin m.fl., 1989, 57–58). En kampgrupp innebär att deltagarna 

hittar en gemensam fiende att ”kämpa emot”.  För att undersöka detta genomfördes ett 

experiment med 100 studenter som blev uppdelade i tre olika grupper. Deltagare som 

uppvisade låg benägenhet till kamp utgjorde en grupp, deltagare med hög benägenhet 

till kamp en annan. Samtliga grupper fick arbeta med samma uppgifter, den ena var 

en problemlösningsuppgift och den andra uppgiften var att de skulle utvärdera 

grupparbetet (a.a, 62-64). Resultaten tyder på att en uppgift som anses skapa kamp 

inom gruppen faktiskt skapar kamp, även i den grupp som från början hade låg 

benägenhet till kamp. Med andra ord konstaterar forskarna att typen av uppgift kan 

ses påverka hur gruppen arbetar för att lösa uppgiften (a.a, 64-65). 

I likhet med detta gör Jakobsson en studie med elever som arbetar i grupp. Jakobsson 

undersökte elever som arbetade i självstyrande grupper, det vill säga att gruppen 

självständigt fick samla in information om ett valt ämne (Jakobsson, 2001, 99). Han 

konstaterar att detta arbetssätt varit gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling (a.a, 

139). Jakobssons resultat visar på att grupparbete har en positiv inverkan på elevernas 

lärande (Jakobsson, 2001, 138ff). 

Cannon-Bowers och Salas summerar i sin artikel övergripande det arbete som har 

gjorts om teamprestation och träning (Cannon-Bowers & Salas,1998, 83). De studier 

de har gått igenom har genomförts i den amerikanska flottan men författarna menar 

att resultaten kan generaliseras till andra sammanhang (A Janis m.fl.,1998, 83). De tar 

upp att det är viktigt att teammedlemmarna är överens om vilken uppgift som ska 

utföras, att de delar sin förståelse av en situation och slutligen har en förståelse för 

vad som krävs för att vara en bra teammedlem (A Janis et al., 1998,84). Vidare tar 

författarna upp olika slags övningar som de menar kan främja teamarbete. Som ett 

exempel tar de upp arbetsrotation, då det visat sig att team som arbetsroterar presterar 

bättre än team som inte gör det. Fördelen med arbetsrotation är att de ger 

teammedlemmarna bättre förståelse för varandras arbete (A Janis m.fl., 1998, 84). 

2.3  Sociala aspekterna av att arbeta i grupp 

Koh, Wang, Tan, Liu och Ee undersöker i sin studie studenters uppfattning om att 

arbeta i projekt (det vill säga att de fick arbete i grupper under en viss tid och med en 

bestämd uppgift) och lärarnas förväntningar på projektarbetet. Vidare undersöker de 

även om effektiviteten av att arbeta i projekt påverkas av hur vida elevernas och 

lärarnas uppfattningar av arbetet stämmer överens med varandra (Koh, Wang, Tan, 

Liu, & Ee, 2009, 334). För att undersöka detta fick omkring 600 elever svara på en 

enkät (Koh m.fl., 2009, 335). Intervjuer gjordes även med elever och lärare (Koh 

m.fl., 2009, 336). Deras resultat tyder på att lärare och elever i stort sett var överens 

om att projektarbete leder till att individen kan utveckla sig. De konstaterade även att 

elever fick ökad kompetens likväl som bättre samarbetsförmåga, förbättrad 

kommunikation samt bättre problemlösningsförmåga av att arbeta i projekt. Det 

framkom även att lärarna uppfattade projektarbete som en arbetsform där studenten 

lärde sig interagera och utveckla sin sociala förmåga (Koh m.fl., 2009, 343). 
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Även Mueller har studerat den sociala aspekten av att jobba i grupp. I sin studie 

behandlade hon gruppstorlekens betydelse för individens prestation (Mueller, 2012, 

111). Hon nämnde i sin artikel att flera forskare tidigare har konstaterat att individens 

prestation tenderar att minska när gruppstorleken ökar (a.a). För att undersöka detta 

har hon närmare studerat den subjektiva arbetsupplevelsen och prestationen hos drygt 

200 individer som blivit uppdelade i team (Mueller, 2012, 114). Muller konstaterade, 

i likhet med tidigare genomförda studier, att individer i stora grupper presterar sämre 

än individer i små grupper. En förklaring till detta kan enligt Mueller vara att 

individen inte hade tillräckligt stort stöd (eng. support) i stora grupper (Mueller, 2012, 

119). 

Stevens och Campion skrev 1994 en artikel där de presenterade en metaanalys de 

gjort av litteratur som berör grupparbete (eng. teamwork) (Stevens & Campion, 1994, 

503). I sitt arbete skapade de en taxonomi utifrån det de kom fram till i sin 

litteraturgenomgång (Stevens & Campion, 1994, 505). De nämnde att andra forskare 

hävdar att en grupps effektivitet kan härledas till gruppmedlemmarnas individuella 

förmåga att skapa relationer med varandra. Vidare tar de också upp att personer som 

arbetar i grupp i större utsträckning måste kunna kommunicera, lösa problem och 

hantera konflikter i grupp. De så kallade ”interpersonal relations” menade författarna 

var en “egenskap” som de individerna som ingick i effektiva grupper hade. Med andra 

ord var individerna i en effektiv grupp bra på att kommunicera, lösa problem och 

hantera konflikter inom gruppen. Avslutningsvis kan man säga att författarna 

konstaterade att den sociala aspekten är en viktig del för hur väl en grupp arbetar ihop 

(Stevens & Campion, 1994, 506). 

2.4 Lojalitet till sin grupp 

Van Vugt och Hart skrev 2004 en artikel där de undersökte om det fanns något 

samband mellan  hur en person identifierar sig med en grupp och dennes lojalitet till 

gruppen. Mer precist  undersökte de huruvida en person tenderar att stanna i en grupp 

även om den erbjuds något bättre om den lämnar gruppen. Detta tänker de sig 

definierar lojalitet gentemot gruppen (Van Vugt & Hart, 2004, 585f). 

För att undersöka detta genomförde författarna tre experiment med 60 stycken 

universitetsstudenter, studenterna var tvungna att delta i studien för att få kurspoäng 

(Van Vugt & Hart, 2004, 588). Författarna nämner att forskning om organisationer 

har visat att anställda är mer benägna att stanna i sin organisation om de identifierar 

sig med den (Van Vugt & Hart, 2004, 587). Van Vugt och Hart nämner även flera 

studier som har visat att personer som identifierar sig med sin grupp väljer att i större 

utsträckning jobba för gruppens bästa, jämfört med personer som inte identifierar sig 

med sin grupp (Van Vugt & Hart, 2004, 587). Resultatet från det första experimentet 

visade att personer som identifierar sig med sin grupp visade en större lojalitet mot 

denna än de som inte identifierade sig med sin grupp. Denna slutsats drog forskarna 

då de som identifierade sig med gruppen visade en större vilja att stanna kvar, även 

om de erbjöds ett bättre alternativ (Van Vugt & Hart, 2004, 590). Vidare i det andra 

experimentet undersökte de om skillnader i en individs investering (exempelvis 

nerlagd tid och engagemang) i sin grupp påverkar lojaliteten individen känner 
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gentemot gruppen. Resultatet visade att de som identifierar sig med gruppen 

investerar mer i den (Van Vugt & Hart, 2004, 592). Slutligen i det tredje experimentet 

tyder resultaten på att de som i hög grad identifierar sig med gruppen tenderar att 

stanna kvar i högre utsträckning än de som inte identifierar sig med den. Resultatet 

från det tredje experimentet sammanfattar på ett bra sätt deras slutsats av de 

genomförda experimenten (Van Vugt & Hart, 2004, 593–594). 

2.5  Prestationen hos individer som ingår i en grupp 

Hüffmeier, Krumm, Kanthak & Hertel genomförde 2012 en studie med simmare. 

Syftet var att undersöka prestationen hos gruppmedlemmarna i ett simmlag 

(Hüffmeier, Krumm, Kanthak, & Hertel, 2012, 533). De förmodade att de som 

simmade i ett lag presterade bättre än de som simmade individuellt, vilket kan betyda 

att motivationen till att prestera bra är högre i ett lag än utanför ett lag. För att 

undersöka om så var fallet utförde de en studie (Hüffmeier m.fl., 2012, 534). 199 

elitsimmare deltog i studien och de observerades under OS, World Championship och 

European Championship (Hüffmeier m.fl., 2012, 535). Deras resultat visar på att 

prestationen hos de simmare som tillhör ett lag påverkas av möjligheten att vinna. 

Motivationen hos lagsimmarna var som högst när det fanns chans till medalj eller 

vinst. Fanns däremot ingen sådan chans var motivationen att prestera bra betydligt 

lägre. Med andra ord verkar det som att simmarna motiverades av att ha chans att 

vinna (Hüffmeier m.fl., 2012, 537). Författarna påpekar dock att deras slutsatser om 

motivation i grupp är lite av en gissning då de inte samlat in några data från simmarna 

själva, utan endast studerat deras resultat. Vad som egentligen motiverade de 

individuella simmarna till att prestera kan inte forskarna uttala sig om då de inte gjort 

några intervjuer med simmarna. Dock ökade simmarnas prestation när det fanns 

möjlighet till vinst (Hüffmeier m.fl., 2012, 537). 

Den tidigare forskningen som har presenterats i detta kapitel visar hur viktigt det är att 

förstå olika processer inom grupper och gruppidentifikation för att förstå hur de kan 

påverka resultatet av grupparbete och individens prestation. Trots att det har gjorts 

forskning kring grupprocesser och vilken effekt olika typer av utbildning, 

gruppsammansättning och uppgiftstyper kan ha på elevers grupparbete så har 

författarna inte hittat någon information kring hur kunskap om socialpsykologi 

påverkar grupparbeten. Det har inte undersökts om ökad kunskap om vissa 

socialpsykologiska begrepp kan förbättra gruppmedlemmars upplevelse av att arbeta 

ihop med andra. Författarna anser därmed att det finns en kunskapslucka som denna 

uppsats ämnar börja fylla. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet beskrivs de teorier och teoretiska begrepp som kommer ligga till 

grund för uppsatsens slutdiskussion. Kapitlet inleds med en förklaring av symbolisk 

interaktionism följt av två begrepp som tillhör detta perspektiv, vilka är definitionen 

av situationen, reframing. Vidare behandlar kapitlet begreppet priming och slutligen 

tas Hawthorne-effekten upp. 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv som myntades 1937 av 

sociologen Herbert Blumer. Utifrån perspektivet ses samhället som en summa av alla 

pågående interaktionshändelser och termen kan användas för att analysera det som 

brukar kallas den sociala verkligheten (Harrington, 2005, 115). 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv med vilket individen kan förstå sin sociala 

verklighet. Trost och Levin poängterar att tonvikten i symbolisk interaktionism ligger 

på att förstå något snarare än att förklara och kunna förutsäga vad som kan hända. 

Med detta perspektiv kan man således få verktyg för att förstå varför människor 

agerar som de gör (Trost & Levin, 2004, 9–12). 

Människan ses inom den symboliska interaktionismen som social och får sin socialitet 

genom att socialisera sig med andra. Samhället skapas när människor interagerar med 

varandra, och samhället i sin tur påverkar individen. Att samhället är formbart och 

föränderligt är ett resonemang som kan sägas vara kärnan i den symboliska 

interaktionismen (Berg,2007, 151ff).  

Johansson (1999, 77) skriver att det kan vara komplicerat att beskriva symbolisk 

interaktionism med teorier och begrepp. Han menar istället att ”det handlar snarare 

om ett specifikt sätt att närma sig frågor som har med identitet, förändring och social 

interaktion att göra” (Johansson, 1999, 77). 

3.1.1 Definitionen av situationen 

Trost och Levin tar upp definitionen av situationen som ett viktigt begrepp inom 

symbolisk interaktionism (Trost och Levin, 2004, 12). Goffman säger att definitionen 

av situationen handlar om den sociala verkligheten, det är interaktionen mellan 

människor det handlar om och inte definitionen av konkreta föremål. Att definiera vad 

som är gult eller orange hör inte till definition av situationen (Goffman, 2007,210f). 

Definitionen av situationen handlar om att om individen ser en viss situation som 

verklig blir den verklig för henne, och påverkar hur hon reagerar i situationen. Det 

som individen uppfattar blir hennes verklighet. Om A uppfattar B som arg kommer A 

att agera därefter, oavsett om B verkligen är arg eller inte. Men då A uppfattar och 

definierar situationen som att B faktiskt var arg, var B arg i As verklighet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att hur vi uppfattar och definierar en situation styr 

vårt beteende i en viss situation (Trost och Levin, 2004, 12-16). Ett passande citat för 

att beskriva detta är det William I. Thomas och Dorothy Swaine Thomas säger: "If 

men define situations as real, they are real in their consequenses" (Trost & Levin, 

2004, 49).  
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3.1.2 Reframing 

Ovan har det förklarats att det individen uppfattar som verkligt utgör hennes 

verklighet. Dock kan individens verklighet omdefinieras, den kan förändras. Detta 

brukar kallas för reframing och används ofta i terapeutiska sammanhang när 

terapeuten vill få patienten att se glaset som halvfullt istället för halvtomt. Glasets 

innehåll är oförändrat, men hur individen väljer att se på innehållet är förändrat. Inom 

metoden motiverande samtal används reframing ofta för att påverka en individs 

uppfattning av omvärlden och hur denne upplever det som sker runt omkring. Nya 

perspektiv och kunskaper förs in via samtal av terapeuten vilket ger individen nya 

förutsättningar för att tolka sin omgivning. Kort sagt innebär reframing att individen 

förändrar sin uppfattning av sin situation. I exemplet med A och B ovan kan A 

komma att inse att B inte alls var arg, A har ändrat sin definition av situationen (Trost 

och Levin, 2004, 14). 

3.2 Övriga begrepp 

Här presenteras övriga begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Det första är 

hämtat från minnespsykologin och avslutningsvis nämns Hawthorneeffekten. 

3.2.1 Priming 

Priming är ett begrepp som främst används inom minnespsykologin. Med priming 

menar man att den information individen just har tagit in dröjer sig kvar i minnet och 

utövar ett inflytande på efterkommande bearbetning av information. Ett annat ord för 

priming är implicit minne vilket handlar om det som sker per automatik, alltså det vi 

gör utan att reflektera. En uppgift som liknar den man gjort tidigare blir alltså enklare 

eftersom hjärnan kommer ihåg det och således vet hur den ska arbeta (Egidius, 

2005,535). 

3.2.2 Hawthorneeffekten 

En effekt man som forskare bör vara medveten om vid genomföring av ett 

kontrollerat experiment är Hawthorneeffekten. Med det menas att de flesta som deltar 

i ett experiment blir påverkade av situationen och uppträder på ett annat sätt som de 

troligen hade gjort om de inte varit deltagare i en undersökning. Detta tros bero på att 

deltagarna är iakttagna av de som genomför studien. Effekten detta får på 

experimentdeltagarna kallas för Hawthorneeffekten. För att undersöka produktiviteten 

hos ett antal anställda utfördes ett antal experiment på Western Electrics Hawthorne-

fabrik på 1930-talet. Resultatet var att deltagarnas produktivitet inte alls kunde 

kopplas till de olika kontrollerade faktorerna som de utsattes för, till exempel antal 

raster eller storleken på arbetsgruppen. Att de ökade sin arbetsinsats berodde istället 

på att de var medvetna om att de var under granskning och att deras produktivitet 

uppmärksammades (Giddens, Griffiths, Nilsson, & Carle, 2007, 94). 
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4. Begrepp använda under föreläsningen 
I detta kapitel presenteras först det författarna kallar formationsprocessen. Därefter 

kommer de begrepp som har använts vid den lektion som var en del av experimentet 

att redovisas och förklaras. Begreppen kommer inte att användas i analysen av 

uppsatsens resultat utan är endast till för att läsaren ska få en djupare förståelse för 

experimentets genomförande. Samtliga begrepp kommer från den amerikanska 

psykologen Will Schutz. 

4.1 Formationsprocessen   

Denna process är skapad av uppsatsens författare, men är baserad på definition av 

situationen, reframing samt consensus och concordense. Den är tänkt att på ett visuellt 

sätt visa vad som händer i ett grupparbete kopplat till teoretiska begrepp och hur de 

använts i praktiken i just denna studie. Denna bild användes även vid lektionen 

författarna hade med experimentgruppen. 

 

Figur 1: Formationsprocessen.  

 

 



 17 

I steg 1, förberedelse av ett grupparbete, är individen självständig i sina tankar och 

upplevelser. I detta steg får individen veta att ett grupparbete kommer äga rum, och 

hon får självständigt reagera på denna information. I nästa steg, förhandling, går 

individen från att endast vara individ till att ingå i en grupp. Gruppen börjar formas 

och individernas olika mål, uppfattningar och förväntningar möts. I det tredje steget, 

överenskommelse, uppstår samstämmighet gruppmedlemmarna emellan. Gruppen får 

ett mål och individerna har liknande förväntningar och uppfattningar. Detta krävs för 

att gruppen ska komma vidare till det fjärde steget och få en gemensam definition av 

situationen.  

4.2 Konsensus och concordance 

Will Schutz menar att ett beslut i en effektiv arbetsgrupp endast kan tas om alla 

berörda individer är överens i någon form. Att vara överens kan dock ske på två olika 

plan, eller i två olika former enligt Schutz. Antingen formas beslutet i konsensus där 

individerna är överens på ett förnuftsmässigt och intellektuellt plan. Man är 

tankemässigt överens inom gruppen (Schutz, 1996, 201). Ett beslut kan även tas i 

concordance förutom överenskommelse i konsensus räknas också hjärta, känslor och 

attityder in i beslutet (Schutz, 1996, 201). Det här blir en djupare form av beslut hos 

varje individ (Schutz, 1996, 201). Man kan säga att konsensus är ett ”behärskat” och 

rationellt beslut och concordance ett beslut baserat på ett helhetsintryck eftersom både 

känslor och intellekt är med. En utgångspunkt i concordance är att gruppen som 

helhet alltid har större möjligheter till att fatta bra beslut än vad någon enskild person 

någonsin kommer att ha. Med det menas att en person inte besitter all kunskap som 

behövs för att ta ett beslut för en hel grupp (Schutz, 1996, 205). 

Att uppnå concordance kräver att vissa kriterier finns med i arbetet innan och under 

beslutsprocessen. Dessa kriterier är: tillhörighet, kontroll och öppenhet (Schutz, 1996, 

204). 

Tillhörighet innebär att den grupp som tar beslutet är den som bäst känner till vad det 

handlar om och vilka som kommer att beröras av beslutet, och även är den grupp som 

beslutet berör mest (Schutz, 1996, 204). Genom att de som bäst vet vad det handlar 

om tar beslutet finns sakkunskapen för ett bra beslut. Deltar de som berörs av beslutet 

och accepterar det, ökar sannolikheten för att beslutet efterföljs (Schutz, 1996, 204). 

Det här innebär inte med automatik att alla som är lämpliga måste delta i besluten. 

Varje individ har rätt att avstå möjligheten att vara med (Schutz, 1996, 205). 

Sammanfattningsvis är det de personer som berörs av ett beslut som bör vara med och 

fatta beslutet. 

Kontroll handlar om att alla medlemmar har lika mycket att säga till om samt att alla 

har vetorätt. Det här gör så att ingen enskild medlem kan bli överkörd under 

processen. Det här innebär att alla är med vid det slutliga beslutet (Schutz, 1996, 206). 

Kriteriet öppenhet innebär att varje medlem måste vara öppen och ärlig. Varje 

medlem måste uttrycka relevanta tankar och känslor på ett öppet sätt (Schutz, 1996, 

207). 



 18 

Genom att arbeta för att uppfylla de ovanstående kriterierna ökar chansen till 

förståelse inom gruppen och samarbete gruppmedlemmar emellan (Schutz, 1996,208). 

4.3 FIRO-modellen 

I början av sin karriär undersökte Will Schutz varför grupper inom amerikanska 

flottan fungerade på olika sätt trots att båtarna och båtarnas utrustning var lika. De här 

erfarenheterna använder han sedan när han utarbetar FIRO-modellen om hur grupper 

fungerar. FIRO är en förkortning som står för Fundamental Interpersonal Relationship 

Orientation. 

Den här processen delade Schutz in i tre faser och menade att om en grupp ska uppnå 

effektivitet och samhörighet måste den genomgå alla faserna. Han kallade de olika 

faserna för tillhörighets-, rollsöknings- samt samhörighets- och öppenhetsfasen. 

Namnen beskriver vad som sker under respektive fas. Gruppens placering är inte 

statisk utan förändras hela tiden beroende på olika faktorer, bland annat att 

medlemmar kommer till eller att några faller ifrån. Är gruppen stabil återgår den 

troligtvis snabbt till den fas den var i innan förutsättningarna ändrades (Schutz,1960, 

168-171). Nedan följer en beskrivning av varje fas. 

4.3.1 Tillhörighetsfasen 

Här gör varje medlem valet om den vill tillhöra den aktuella gruppen eller inte. Man 

kan kalla det för att gruppen konstituerar sig. Oftast är det så att individen inte vet 

vilka de andra är och hur man fungerar med de andra i gruppen. Det råder en 

osäkerhet mellan individerna i den grupp som håller på att bildas. Varje individ 

reagerar olika för att hantera situationen, somliga väljer att bli tysta medan andra 

använder sina sociala förmågor på ett överdrivet sätt. Det är nu som det avgörs om 

individen accepterar gruppen och om gruppen accepterar individen. När det här är 

klart glider gruppen in i en mellanfas, gemyt, innan den sedan fortsätter mot nästa 

huvudfas som är rollsökningsfasen (Schutz,1960, 168-171). 

4.3.2 Rollsökningsfasen 

Det är nu som medlemmarna börjar känna efter vilken position eller roll de ska ha i 

gruppen. Nu börjar man fundera på kompetens och rang inom gruppen, var befinner 

jag mig, vilket ansvar har jag och vilken uppgift har jag i gruppen? Är jag en av 

ledarna i gruppen eller får jag en annan position? Då det nu är dags för individen att 

positionera sig och medlemmen är beredd att ta strid för sin position är man inte lika 

smidig inom gruppen, i det här stadiet kan undergrupper bildas. När den här fasen tar 

slut infinner sig ett lugn innan gruppen glider över i nästa fas (Schutz,1960, 168-171). 

4.3.3 Samhörighets- och öppenhetsfasen 

När gruppen har hittat balans och en inre struktur kommer man till den här fasen. Nu 

ökar acceptansen för att människor är olika och man behöver inte tillrättavisa de som 

inte passar in. Gruppen bygger nu på samhörighet och det finns tillit och trygghet. Det 

är nu som gruppen på ett mer effektivt sätt kan jobba mot ett gemensamt mål. Det är 

lättare att finna lösningar på problem då gruppen är mer öppen (Schutz,1960, 168-

171). 
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5. Metod 
I detta kapitel kommer det genomförda experimentet att beskrivas. Först kommer 

ansatsen presenteras, därefter beskrivs urvalet och deltagarna, vilket följs av en 

redogörelse av experimentets olika faser. Vidare redogörs det för materialet, den 

insamlade datan. Avslutningsvis tas reliabilitet och validitet upp och kapitlet avslutas 

med etiska reflektioner. 

5.1 Metodval 

För att undersöka om en förberedelse (lektion) kan ge någon påverkan på deltagarna 

ha enkäter valts som metod. Anledningen till detta är att de mäter flera individers 

upplevelser och ger därmed en bättre översiktsbild än vad till exempel en intervju 

skulle ha gjort. En enkätundersökning, kvantitativ undersökning, gör det lättare att 

hantera en större mängd data, och det går framförallt fortare att ge deltagarna en enkät 

jämfört med att intervjua dessa. I denna undersökning är det gruppen som helhet som 

är intressant, inte enskilda personers upplevelse och därför är det viktigt med 

kvantiteten. Observationer skulle kunna vara användbart men observationer hade inte 

kunnat besvara frågeställningen på samma sätt. Detta eftersom ingen information 

hämtas från deltagarna utan endast från tolkningar av vad som hänt. 

5.2 Deltagare 

För att ha kunnat genomföra experimentet valde författarna att använda sig av 

gymnasieelever som deltagare, då grupparbeten ofta genomförs i skolan och ena 

författaren arbetar på en skola och på så vis har en närhet till fältet. För att få fram 

deltagare tillfrågades tre lärare på ett gymnasium i Uppsala, vilka undervisar i ämnen 

där grupparbeten är vanligt förekommande om deltagande i studien. Efter att lärarna 

tackat ja valde de själva utan författarnas insyn vilka klasser som skulle delta i 

experimentet. Slutligen deltog 62 av de 340 elever som går på den valda 

gymnasieskolan. Experimentgruppen bestod av 37 elever, 31 män och 6 kvinnor. 

Kontrollgruppen hade 25 elever bestående av 18 män och 7 kvinnor. Deltagarna gick i 

tre olika klasser i årskurs ett och två.   

5.2.1 Kontrollgrupp 

Experimentets deltagare delades in i två olika grupper som nämndes ovan, 

kontrollgruppen och experimentgruppen. Kontrollgruppen deltog inte i någon lektion, 

utan fick genomgå två grupparbeten och efteråt svara på samma enkät som 

experimentgruppen. Syftet med kontrollgruppen var att använda den som 

normalreferens och jämföra denna grupps förändring av upplevelsen att arbeta i grupp 

med experimentgruppens förändring. 

5.3 Experimentets genomförande 

Experimentet går ut på att isolera den lektion experimentgruppen genomgått för att se 

om den påverkar deltagarnas upplevelse av att arbeta i grupp. När experimentgruppen 

hade lektion med författarna hade kontrollgruppen ordinarie undervisning. 
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5.3.1 Fas ett – första grupparbetet 

Den första delen av experimentet bestod av ett grupparbete som genomfördes enligt 

normala rutiner på skolan där deltagarna studerar. De ämnen som eleverna 

genomförde grupparbetet i var engelska, naturkunskap och samhällskunskap. 

Klasserna hade olika ämnen men arbetets upplägg var liknande, det handlade om 

teoretiska och inte praktiska grupparbete). Det var upp till lärarna själva att välja 

ämne och hur grupparbetet skulle läggas upp. Tiden som gick åt till grupparbetet var 

mellan tre och fyra lektioner. När grupparbetet avslutats fyllde deltagarna i en enkät 

med frågor kring hur de upplevde grupparbetet. 

5.3.2 Fas två – föreläsning/ lektion 

Den andra fasen i experimentet bestod av att författarna gav experimentgruppen en 

timslång föreläsning kring socialpsykologiska begrepp. Föreläsningen behandlade 

social förhandling, definition av situationen, samt Schutz FIRO-modell och hans 

begrepp konsensus och concordance (se kapitel fyra). Under lektionen användes en 

powerpointpresentation som pedagogiskt verktyg. Denna lektion gavs endast till 

experimentgruppen och är därmed isolerad från kontrollgruppen. Detta då det är 

lektionens eventuella påverkan uppsatsen ämnar mäta. Dock är det svårt att i helt 

kunna isolera experimentgruppens föreläsning från kontrollgruppen, då deltagarna går 

på samma skola. Trots detta är experimentets metod utformats så att det ska minimera 

risken för kontaminering i största möjliga mån.  

Då majoriteten av deltagarna i experimentet inte hade någon kunskap om 

socialpsykologi sedan tidigare skapade författarna en förenklad modell till just denna 

lektion. Modellen kallar författarna för "formationsprocessen" (se kapitel 4). Syftet 

med modellen är att visualisera de olika processerna som nämns i utbildningen på ett 

schematiskt sätt för att göra teorierna mer konkreta. Att de processer som nämns är 

levande och ständigt utsatta för förändring beskrivs under utbildningen. 

Slutligen delas en lathund (se bilaga 1) med några frågor som ska hjälpa deltagarna att 

komma ihåg vad som sagts. Råd och tips hur lathunden kan användas ges innan 

utbildningen avslutas. Syftet med lathunden är att öka varje individs möjlighet att 

komma ihåg den information som förmedlades under utbildningen. 

5.3.3 Fas tre – grupparbete nummer två 

Denna fas innebar att ett nytt samarbete i grupp genomfördes av deltagarna. Även här 

fick lärarna själva välja ämne och hur grupparbetet skulle läggas upp. Om deltagarna 

varit indelade i samma grupper eller inte, det vill säga om deltagarna till andra 

grupparbetet bytt gruppkamrater har inte författarna kännedom om. Det enda krav 

lärarna hade var att grupparbetena, både det första och det andra, skulle följa ordinarie 

undervisning. Även tidsåtgången var densamma som i första grupparbetet, tre till fyra 

lektioner. När grupparbetet var avslutat fyllde deltagarna i en identisk enkät som de 

fyllde i efter det första grupparbetet. Detta steg avslutar även experimentet.  
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Figur 2 visar experimentets gång för experimentgruppen och kontrollgruppen i en 

visuell bild.  

5.4 Material 

Under denna rubrik kommer arbetet med uppsatsens datainsamlingsmetod, enkäterna, 

att redovisas och förklaras. 

5.4.1 Datainsamling 

Enkäterna genomfördes vid två olika tillfällen under våren 2014. Enkäterna skapades 

och delades ut av författarna och det är samma enkät som deltagarna fått fylla i vid de 

två tillfällena. Experimentgruppen och kontrollgruppen har fått samma enkät. 

Enkäterna besvarades elektroniskt och författarna var inte närvarande vid de 

tillfällena, detta för att säkerställa anonymitet hos respondenterna. Enkäten bestod av 

22 frågor som var formulerade att besvara frågor kring hur deltagarna upplevde olika 

fenomen under grupparbetet. I enkäten ställdes det frågor om hur deltagaren upplevt 

de olika faserna av grupparbetet. Enkäten finns i bilaga 3. 

5.4.2 Variation i deltagande 

Antalet deltagare har varierat mellan den första och andra enkäten. Dock är det av 

mindre betydelse då det är medelvärdet som är intressant i denna studie. Om det varit 

30 eller 33 deltagare påverkar inte resultatet. Variationen i deltagandet i detta 

experiment har varit en för kontrollgruppen, 15 personer besvarade den första enkäten 

och 14 besvarade den andra. För experimentgruppen var det fyra deltagare. Detta 

anser författarna vara ett relativt litet bortfall. 

5.4.3 Index 

Varje fråga som ställdes till deltagarna i enkäten är en egen variabel. De olika 

variablerna grupperades sedan till fyra olika index: delaktighet, framsteg, 

beslutsfattande och helhetsintryck. Delaktighet handlar om respondentens upplevelse 

av att vara delaktig i gruppen och känna en samhörighet med den. Detta index är 

baserat på enkätfrågorna 5,7,15 och 21. Exempel på en fråga är 

”Hur viktig anser du att din delaktighet i gruppen var för dig?” 
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Framsteg beskriver respondentens upplevelse av framskridande i gruppens arbete och 

känslan av att samarbete kan genomföras. Enkätfrågorna nummer 11,12,13 och 14 låg 

till grund för detta index. Exempel på en fråga är ”Var du aktiv och tog ditt ansvar i 

gruppen?” 

Beslutsfattande mäter hur nöjd respondenten är med de beslut gruppen tar efter 

planeringen. Enkätfrågorna 6, 8 och 10 bygger detta index på. ”Kände du dig delaktig 

i planeringen?” är ett exempel på en fråga från detta index. 

Slutligen mäter helhetsintryck den övergripande känslan av hela samarbetet, hur 

deltagaren upplever att det fungerat under arbetets gång. Enkätfrågorna som hör till 

detta index är 4,18,19 och 20. ”Visste du vilket mål du hade för samarbetet?” är en 

exempelfråga från detta index. 

Indexen skapades i SPSS med hjälp av deras kommando ”recode into differente 

variables” enligt Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, (2010, 412). 

5.5 Analys 

Författarna genomförde flera t-test för att få fram ett resultat. T-test används när man 

mäter medelvärden men man får även fram uppgifter om standardavvikelsen och 

signifikansen. Med hjälp av ett t-test kan man exempelvis jämföra medelvärdet hos 

två olika grupper (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010, 202f, 229f). 

Vart och ett av de olika indexen (både experiment och kontrollgrupp) får ett 

medelvärde. När det nedan talas om före och efter enkäten är det medelvärdet på de 

fyra olika indexens före respektive efter lektionen som åsyftas. 

Indexens medelvärden hos experimentgruppen på föreenkäten- och efterenkäten 

jämfördes sedan med varandra för att visa hur medelvärdena har förändrats över tid, 

det vill säga förändringen i deltagarnas upplevelse innan och efter de lyssnat på 

lektionen. Samma sak gjordes med kontrollgruppens index, indexen före första 

grupparbetet jämfördes med indexen efter sista grupparbetet. Som nämnts deltog inte 

kontrollgruppen i någon lektion. 

Resultaten av dessa t-test redovisas på olika sätt i resultatkapitlet. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om en överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer, kort sagt att vi mäter det vi påstår att vi mäter. (Esaiasson, 

2007, 61) 

Validiteten i detta experiment anses vara tillräcklig eftersom det inte har skett någon 

uppenbar kontaminering mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Med 

kontaminering menas att kontrollgruppen inte har fått ta del av lektionens innehåll, 

det vill säga kunskap om socialpsykologiska begrepp och denna kunskap har då inte 

påverkat kontrollgruppen (se Esaiasson, 2007, 377). På så vis kan författarna säga att 

experimentet mäter det som avses att mätas, vilket är om en förberedelse kan ge 
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någon påverka, då lektionens information i så stor mån som möjligt har hållits 

isolerad för kontrollgruppen. 

En svaghet hos enkätundersökningar när det gäller validitet är att deltagaren kan 

riskera att tolka frågorna annorlunda än vad som har tänkts. Dock kan författarna med 

ovan hållna resonemang hävda att experimentet som sådant har validitet, även om 

någon enkätfråga kan ha missuppfattats. 

Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Ett exempel på 

detta är att det kan orsakas av slump- eller slarvfel under datainsamlingen och den 

efterföljande bearbetningen av data (Esaiasson, 2007, 70). Enkäterna som genomförts 

i denna undersökning var alla elektroniska, vilket gjorde dem lätthanterliga och 

minskar risken för slumpmässiga eller osystematiska fel. 

5.7 Etiska överväganden 

Deltagarens integritet säkrades så gott som möjligt under enkäten genom att den dels 

genomfördes via datorer och dels för att författarna inte var närvarande under 

ifyllandet av enkäten. Författarna valde att inte vara närvarande när enkäterna 

genomfördes för att inte kunna påverka eleverna och för att inte kunna råka se någon 

enskild deltagares svar. Det var de enskilda lärarna som genomförde enkäterna med 

sina egna klasser. Detta gör att det inte går att identifiera olika individers svar av 

enkäten, vilket innebär att konfidentialitetskravet uppfylls (Hermerén & 

Vetenskapsrådet, 2011, 67). Samtycke till att delta anses deltagarna godkänt då de 

frivilligt skickat in enkäten (Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011, 21–22). Genom att 

den insamlade datan endast används i forskningssyfte uppfylls kravet på 

nyttjandekravet (Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011, 38). I följebrevet framgick det 

att deltagandet i experimentet var frivilligt och att ingen skulle komma till skada på 

något sätt samt att deltagandet var anonymt. Ingen av frågorna i enkäten kan anses 

skada eller ge respondenterna något obehag. 
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6. Resultat 
I detta kapitel resultat redovisas resultaten av experimentet. Resultatet baseras på 

svaren från enkäterna. I detta kapitel visas endast diagram, tabeller finns i bilaga 4.  

Signifikans 

Inget av de undersökta indexen kunde påvisa någon signifikant förändring av 

upplevelsen. Dock påvisas tendenser genom ökade medelvärden i samtliga index. 

Signifikans är måttet som används för att se om en uppmätt skillnad är "på riktigt" 

eller om det enbart handlar om slumpen. Det man mäter är i de flesta fall om 

avvikelserna är mer än 5 % uppåt eller neråt i de uppmätta värdena (Djurfeldt m.fl., 

2010,183–184). Är det så att signifikansvärdet är under 5 % eller 0,05 uppstår 

signifikans och den uppmätta skillnaden beror inte bara på slumpen. Uppsatsens 

resultat var inte signifikant då signifikansvärdet var över 5 procent. 

Diagram 

I diagrammen visas på den horisontella axeln (x-axeln) ett konstruerat medelvärde. 

Detta medelvärde räknas ut av statistikprogrammet SPSS. På den vertikala axeln (y-

axeln) redovisas svarsfrekvensens fördelning över gruppen. Exempelvis kan värdet 

0,05 på y-axeln kopplas till 5% av gruppen. Därmed representerar hela kurvan värdet 

1,vilket motsvarar samtliga deltagares svar, det vill säga 100%.  

Två saker kan utläsas ur diagrammen, vilka är relevanta för just detta experiment. En 

förskjutning i sidled av kurvan från ”före” till ”efter” kan tolkas som att gruppen som 

helhet har en förändrad inställning till frågan. Typiskt kan en förskjutning åt höger 

indikera en ökad positiv inställning. En förändring i höjd på kurvorna kan härledas till 

en skillnad i gruppens homogenitet. Ju högre och brantare kurvan är, desto 

homogenare är gruppen i sina svar. Ju lägre och flackare kurvan är, desto mer 

heterogena är gruppens svar. En högre kurva efter lektionen kan därför tolkas som att 

gruppen blivit mer homogen i sin uppfattning kring frågan. 

Kurvan i figurerna motsvarar de verkliga värdena, värdena har med andra ord inte 

putsats till eller på något sätt förvanskats för att få till en visuellt bra kurva. 

De exakta värdena finns att läsa i tabeller i bilaga 4.  
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Diagram 1:  
Medelvärde av svar Experimentgruppen delaktighet 

Före

Efter

6.1 Index: Delaktighet 
Index delaktighet handlar om känslan av delaktighet i den grupp man tillhör. Ju högre 

medelvärdet är desto starkare delaktighet känner deltagarna i sin grupp. 
 

 

 

Diagram 1 visar experimentgruppens förändring i indexet delaktighet mellan första 

och andra mättillfället. Experimentgruppens deltagare ökar sin upplevelse av 

delaktighet något under det andra grupparbetet. 

 

 

Diagram 2 visar kontrollgruppens ökning i indexet delaktighet mellan första och 

andra mättillfället.  
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Diagram 2: 

Medelvärde av svar Kontrollgruppen delaktighet 

Före

Efter
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Diagram 3: Medelvärde av svar Experimentgruppen framsteg 

Före

Efter

6.2 Index: Framsteg 

Index framsteg handlar om respondentens upplevelse kring hur den anser att ett 

samarbete kan genomföras och om det leder framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 visar experimentgruppens minskning i indexet framsteg mellan första och 

andra mättillfället.   

 

                                                                                                                                                                                   

Diagram 4 visar kontrollgruppens ökning i indexet framsteg mellan första och andra 

mättillfället.  
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Diagram 4:Medelvärde av svar Kontrollgruppen framsteg 

Före

Efter
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Diagram 5 :Medelvärde av svar Experimentgruppen 

beslutsfattande 

Före

Efter
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Diagram 6 :Medelvärde av svar Kontrollgruppen beslutsfattande 

Före

Efter

  

 
 

6.3 Beslutsfattande 

Index beslutsfattande handlar om hur nöjd respondenten är kring de beslut gruppen 

tar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Diagram 5 visar experimentgruppens ökning i indexet beslutsfattande mellan första 

och andra mättillfället. 

 

Diagram 6 visar kontrollgruppens ökning i indexet beslutsfattande mellan första och 

andra mättillfället.   
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6. 4 Index: Helhetsintryck 

Indexet helhetsintryck handlar om hur respondenten upplever att gruppens arbete har 

fungerat på ett övergripande plan. 

 

 

Diagram 7 visar experimentgruppens minskning i indexet helhetsintryck mellan första 

och andra mättillfället.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 8 visar kontrollgruppens relativt likartade resultat i indexet helhetsintryck 

mellan första och andra mättillfället.   
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 Diagram 7 :Medelvärde av svar Experimentgruppen 

helhetsintryck 

Före

Efter
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Diagram 8 : Medelvärde av svar Kontrollgruppen 

helhetsintryck 

Före

Efter



 29 

 

6.5 Avslutande resultat 

Här jämförs medelvärdena på de olika före- och efterindexen från experimentgruppen 

med varandra samt görs en jämförelse mellan experimentgruppens och 

kontrollgruppens sista enkäter. 

6.5.1 Experimentgruppen 

Tabell 1 visar att medelvärdet konstant är högre efter lektionen jämfört med innan. 

Standardavvikelsen är relativt lika utom hos variabeln E_Beslutsfattande som har ett 

något lägre värde. Ingen av förändringarna uppvisar signifikans. Efter markeras med 

ett ”E”. 

 

Tabell 1 Medel N Standard av. Sig. 

1 Delaktighet 28,92 26 9,40 0,67 

E_Delaktighet 33,27 26 8,38  

2 Framsteg 29,46 26 8,22 0,35 

E_Framsteg 32,04 26 8,88  

3 Beslutsfattande 22,50 26 7,92 0,75 

E_Beslutsfattande 25,27 26 5,98  

4 Helhetsintryck 28,00 26 8,73 0,45 

E_Helhetsintryck 31,58 26 9,71  

 

 

Tabell 2 visar medelvärdets förändring från första enkäten till den sista. Om man ser 

på tabell 1 ovan på värdena för delaktighet och subtraherar eftervärdet med förevärdet 

får man det värde som står i tabell 2 på delaktighet. Även signifikansen för detta 

värde visas, och i likhet med övriga värden är inte heller dessa signifikanta. Även här 

står ”E” för efter. 

  

Tabell 2 
Indexpar 

Medelvärdets  

förändring 
Signifikans 
(2-sidigt) 

1 E_Delaktighet - 

Delaktighet 
4,34 ,077 

2 E_Framsteg - 

Framsteg 
2,57 ,239 

3 E_Beslut -  

Beslut 
2,76 ,154 

4 E_Helhetsintryck 

- Helhetsintryck 
3,57 ,142 
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6.5.2  Förändringar i medelvärdet hos experimentgruppen och kontrollgruppen 

 

I tabell 3 nedan visas ett förändringsvärde. Hur detta värde tagits fram kommer här att 

förklaras. Varje index har som visats i tidigare tabeller ett medelvärde från 

föreenkäten och ett medelvärde från efterenkäten och det gäller för både 

experimentgrupp och kontrollgrupp. Dessa två medelvärden har sedan ställts mot 

varandra; föreenkätens värde har subtraherats med efterenkätens värde för att få fram 

differensen (skillnaden) de två värdena emellan. Denna differens har fått namnet 

”förändringsvärde”. Ett positivt förändringsvärde tyder på att gruppens upplevelse av 

exempelvis delaktighet har ökat. Ett negativt förändringsvärde tyder då motsatsvis på 

att upplevelsen av delaktighet har minskat. 

 

De värden som det arbetats med är, som nämndes inledningsvis, inte signifikanta. 

Dock är siffrorna ändå tydliga då majoriteten av kontrollgruppens förändringsvärden 

är negativa och experimentgruppens samtliga värden är positiva. Den procentuella 

förändringen tydliggör att experimentgruppen generellt upplevde det andra 

grupparbetet som mer positivt. Det visar även att kontrollgruppen generellt upplevde 

andra grupparbetet som mindre positivt jämfört med första grupparbetet. 

Tabell 3 

Index Förändringsvärde 

Procentuell 

förändring 

1 Kon_Delaktighet 1,83 6,64% 

Exp_Delaktighet 4,54 15,80% 

2 Kon_Framsteg -3,66 -11,48% 

Exp_Framsteg 3,14 10,87% 

3 Kon_Beslutsfattande -0,99 -4,10% 

Exp_Beslutsfattande 2,80 12,44% 

4 Kon_Helhetsintryck -1,57 -5,23% 

Exp_Helhetsintryck 3,95 14,30% 
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7. Avslutning  
Under denna rubrik kommer undersökningens resultat att sammanfattas för att sedan 

analyseras utifrån tidigare forskning och valda teorier. Sedan kommer uppsatsens 

teori diskuteras i förhållande till resultatet. Avslutningsvis ger författarna förslag på 

vidare forskning i ämnet.  

7.1 Summering av resultat 

Utgångspunkten för undersökningen i denna uppsats var uppsatsens huvudfråga: 

Om några gymnasieelever får förberedande information om att arbeta i grupp före ett 

kommande grupparbete, kan detta förändra deras upplevelse av att arbeta i grupp? 

Resultaten visar att experimentgruppens upplevelse av att arbeta i grupp förändras då 

samtliga fyra indexen ökar i medelvärde, från första till andra mätningen. Den 

procentuella förändringen hos experimentgruppen har varierat från drygt 10% till 

drygt 15%. Resultaten visar även att kontrollgruppen medelvärden förändras också 

men inte lika mycket. Resultatet av uppsatsens studie visar att experimentgruppen har 

en positiv förändring, deras medelvärden ökar i samtliga fyra index. Kontrollgruppens 

förändring har däremot varit negativa då de minskat i tre av fyra index. Den lektion 

experimentgruppen fick, förberedande information, verkar ha varit fruktbart och haft 

effekt på deltagarna. Resultaten visar på en förändring i upplevelsen av att arbeta i 

grupp. Dock är dessa resultat inte signifikanta på 5%-nivån, som nämnts ovan, detta 

gör att man ska vara försiktig i sina slutsatser av denna undersökning då resultaten 

inte är signifikanta. 

 

7.2 Diskussion kring tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer undersökningsområdet att ses i relation till tidigare forskning. 

Då resultaten i denna studie inte varit signifikanta kommer diskussionen föras på att 

mer övergripande plan och inte direkt koppla till studiens resultat. 

Koh med flera och Mullers studier visar på att den sociala aspekten av att arbeta ihop 

med andra har inverkan på individens upplevelse av att arbete i grupp. Dessa studier 

tyder med andra ord på att förståelsen av hur arbete i grupp sker kan behöva ses ur ett 

bredare perspektiv, där individens upplevelse och det sociala sammanhanget närmare 

studeras. Denna studie påvisar att även kunskap hos individen kring hur grupper 

fungerar påverkar upplevelsen. Med ett liknande tankesätt som ovan indikerar denna 

studie att upplevelsen av delaktighet ökar genom en gemensam utbildning. Denna 

ökning framträder även i denna undersökning. Likt flera resultat från tidigare 

forskning inom ämnet så kan denna studie bidra till forskning om grupparbeten då det 

visar sig att många faktorer spelar in när man vill undersöka hur en grupp ska vara för 

att prestera så effektivt som möjligt.  

Betydelsen av att tillhöra en grupp har studerats på olika sätt. Van Vugt och Hart 

undersökte detta genom att studera lojalitet en individ känner gentemot sin grupp, en 
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person som identifierar sig med sin grupp tenderar att stanna kvar i den. Huffmeier 

med flera behandlade motivationen till att stanna i sin grupp, deras resultat tyder på 

att medlemmar i en grupp presterar bättre än enskilda individer. Eftersom det visats 

sig att arbeta i grupp kan ge positiva effekter (se exempelvis Koh et al och Campion) 

kan det ses som önskvärt att kunna använda sig av grupparbeten i såväl skolan som 

arbetslivet. Det har ovan diskuterats om det positiva med att använda grupparbeten i 

skolan.   

De studier som genomförts på elever i en klassrumssituation visar att vilken typ av 

grupparbete, gruppstorlek och uppgiftens utformning har betydelse för hur arbetet i 

gruppen går. Dock har det inte undersökts om förbättrad kunskap kring samarbete 

eller förståelse av andra människor har någon inverkan på grupparbete. Uppsatsens 

undersökning torde ha en del att tillföra forskningen rörande grupparbeten i skolmiljö. 

Experimentgruppen uppvisade en märkbart positivare upplevelse av grupparbete efter 

de fått lyssna på lektionen jämfört med kontrollgruppen. Detta tyder på att någon 

form av förberedelse innan ett grupparbete är gynnsamt. 

Gruppernas storlek och hur uppgiften ska genomföras är relativt styrt och kan vara 

svårt att ändra på. En förberedelse i form av en lektion är tämligen lätt genomförbart 

och verkar leda till en förändring hos deltagarna. En lektion, eller som i de tidigare 

studierna en kortare utbildning, verkar ge deltagarna ett nytt tankesätt, eller en 

förutsättning för att kunna tänka nytt. Deltagarna i denna undersökning fick verktyg 

för att kunna se samarbete i ett bredare perspektiv. Detta tyder på att även en kortare 

lektion har en inverkan på deltagarna.  

7.3 Resultat och teori 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras med hjälp av de teoretiska begrepp 

som nämnts i teorikapitlet ovan.  

Då resultaten tyder på att det skett en förändring hos deltagarna tyder det på att 

deltagarna ändrat sin definition av situationen. Experimentgruppens deltagare visar på 

en mer positiv upplevelse av att arbeta i grupp, medans kontrollgruppen överlag 

uppvisar en negativare upplevelse av att arbeta i grupp. En reframing verkar ha skett 

hos deltagarna i båda grupperna.  

Experimentgruppens reframing, deras förbättrade upplevelse, kan ses bero på den 

information de fick under föreläsningen. Kontrollgruppens reframing kan tänkas bero 

på avsaknaden av lektionen. Att resultaten tyder på att upplevelsen av grupparbete 

försämrats kan bero på att deltagarna sedan tidigare har med sig negativa upplevelser 

av att arbeta i grupp. I nästa grupparbete förstärks detta ytterligare, när inget görs för 

att deltagarna ska förändra sin definition av situationen till det bättre fortsätter den 

rådande definitionen att leva vidare.  

Ur ett kritiskt perspektiv kan man även säga att experimentgruppens resultat kan bero 

på Hawthorneeffekten. Experimentgruppen fick mer uppmärksamhet (en lektion) och 

kan därför varit mer medvetna om att de var del i ett experiment. Detta kanske inte 

påverkat deras upplevelse av att arbeta i grupp, men hur de svarade på enkäten efter 
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det sista grupparbetet. Kontrollgruppens minskning i medelvärde i den senare 

mätningen kan även det förklaras med en ”omvänd” Hawthorneffekt. Det vill säga att 

vetskapen om att delta i en undersökning gör att deltagarna förändrar sitt agerande. 

Kontrollgruppens deltagare har istället för att förbättrat eller ökat något besvarat 

enkäten i en mer negativ mening. Kontrollgruppen svar visar på att de ger en mer 

negativ upplevelse av att arbeta i grupp. Detta kan förklaras av att de endast fick svara 

på två enkäter, vilket kan ha gjort de omotiverade till såväl grupparbetet som att svara 

på enkäterna.  

Syftet med att upplysa eleverna om socialpsykologiska begrepp var att starta en 

primingeffekt hos experimentgruppen och att deltagarna skulle komma ihåg vad de 

lärt sig och applicera det på sitt beteende. I denna studie genomfördes endast ett 

föreläsningstillfälle för deltagarna under en kort tid, vilket kan ha varit anledningen 

till att resultatet inte fick en signifikans. De begrepp som presenterades för deltagarna 

var på universitetsnivå och kanske svåra för en gymnasieelev att direkt ta till sig, även 

om uppsatsförfattarna anpassat föreläsningen efter elevernas nivå. Om deltagarna fått 

fler föreläsningar under en längre period kan det antas att primingeffekten skulle 

blivit större. En faktor som eventuellt skulle kunna bidra till att den nya kunskapen 

blir en del av ett naturligt beteende är att den handlar om just grupparbete. 

Grupparbeten är något som är vanligt förekommande på gymnasiet, så eleverna skulle 

hela tiden få användning av sin kunskap i vardagen. 

Att främst experimentgruppen, men även kontrollgruppen i viss mån, ändrat sin 

inställning till att arbeta i grupp kan som ovan nämnts kopplas till priming och 

Hawthorneeffekten. En intressant tanke är att inte bara eleverna utan även lärarna 

blivit påverkade av att delta i experimentet. Då även experimentgruppens lärare fick 

lyssna på föreläsningen om socialpsykologiska begrepp kan även de förändrat sin 

inställning till grupparbeten. De såväl som eleverna kan ha reframat sin syn på 

grupparbete. Även Hawthorneffekten kan ha påverkat lärarna i genomförandet av det 

andra grupparbetet. 

7.4 Avslutande diskussion  

Efter att ha genomfört denna undersökning anser uppsatsförfattarna att det finns 

mycket att hämta och utforska inom detta område. Nedan kommer det redogöras för 

några tankar författarna har. 

Det skulle därför vara intressant att genomföra ett liknande experiment och se vad 

riktad utbildning kan göra på till exempel en arbetsplats. Man skulle även kunna 

genomföra föreläsningar under en längre period, detta för att fördjupa kunskaperna 

kring de olika begreppen. 

Då det visar sig att grupparbeten är en arbetsform som ger positiva effekter på 

individers prestationer torde vidare forskning i ämnet vara befogad. Att i denna 

forskning lyfta in vad kunskap om socialpsykologiska begrepp kan ge för effekter 

vore intressant. Som visats ovan har många olika faktorer rörande arbete i grupp, team 
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och lag studerats, men vad kunskap om att alla individer är olika och ser olika på 

samma situation har för inverkan på samarbete verkar har lämnats där hän.  

Det inledande intresset för att genomföra denna studie grundar sig i författarens insyn 

i den problematik som finns kring grupparbete i skolan. En vidareutveckling på denna 

studie, för att förbättra elevers upplevelse av grupparbete, är att även involvera lärarna 

och att föreläsa för dem om överenskommelse och ett socialpsykologiskt tankesätt. 

Involveras även lärarna kan de under en längre tid ge eleverna återkommande 

undervisning om samarbete. I detta experiment fick deltagarna lyssna på en lektion, 

men om arbetet kring samarbete kunnat pågå under en lägre tid vore det intressant att 

använda sig av andra former av förberedelse. Skulle det exempelvis ge någon effekt 

om eleverna fick delta i en gruppdiskussion om samarbete istället för en lektion?  
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Trost, J., & Levin, I. (2004) Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Van Vugt, M., & Hart, C. M. (2004) Social Identity as Social Glue: The Origins of 

Group Loyalty. Journal of Personality and Social Psychology, 86(4), 585–

598. doi:10.1037/0022-3514.86.4.585 

 

 

 

 

 
  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal


 38 

Bilagor 
Bilaga 1 – Lathund till deltagarna 

Förberedelse inför samarbeten 

Försök att svara på frågorna för dig själv innan du börjar ett grupparbete.   

Kom ihåg att vi alla har våra egna förväntningar och en egen definition av situationen. 

Tänk även på att definitionen av situationen och den sociala förhandlingen sker hela 

tiden. 

 

Frågor 

 Vilka förväntningar har du på grupparbetet? 

 

 Vad har du för mål med grupparbetet? 

 

 Vad vill du lära dig av grupparbetet? 

 

 Tänk på att du tjänar på att de andra i gruppen också vet vad de vill. 

 

 Vad kan du ta med i samarbetet av dina tidigare erfarenheter? 
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Bilaga 2– Följebrev till lärarna 

Följebrev till lärare  

Hej! 

Vi är två studenter som studerar socialpsykologi på sociologiska institutionen vid 

Uppsala Universitet. Vi håller på att skriva en kandidatuppsats där vi vill se om 

information och hjälp att använda sig av olika socialpsykologiska begrepp kan påverka 

den upplevda känslan av att delta i ett grupparbete. För att få svar på det här tänkte vi 

genomför ett enkelt socialpsykologiskt experiment med olika grupper där eleverna får 

svara på en enkät efter två olika grupparbeten, vilka ska ingå normalt i undervisningen, 

och ett utbildningstillfälle av oss. Det betyder att den extratid som går utanför vanlig 

lektion är enkäterna och utbildningen. Alla kommer att vara anonyma och ingen 

kommer att utsättas för någonting negativt under experimentet. Vi hoppas att det 

fungerar att vi kan utföra det här på dina elever.  

Om ni vill komma i kontakt med oss angående experimentet når ni mig, Görgen, 

antingen direkt på mitt kontor eller via kontaktuppgifterna nedan: 

Telefon: 018- 18 22 93 

 Mobilnummer:0768-30 32 48 

gorgen.jansson@it-gymnasiet.se 

 

Tack på förhand! 

Hayat Ashkar och Görgen Jansson 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan ni kontakta min handledare Ilkka Henrik 

Mäkinen, prof. vid Sociologiska institutionen: 

E-post: ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 

Telefon: 018-471 1484 

Besöksadress: Engelska parken 

Thunbergsv. 3H 

Postadress: Box 624, 751 26 UPPSALA 

 

 

 

 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=HS11:1
mailto:ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se
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Bilaga 3 – Enkäten  

Enkät socialpsykologi 

Det här är en enkät med frågor kring hur du har upplevt att arbeta i grupp i skolan. 

Enkäten kommer att ingå i en studie kring hur man upplever att samarbeta i grupp. 

*Obligatorisk 

Bakgrund 

1. Mitt indexnummer är: * 

 

2. Jag går i klass: * 

 

3. Jag är: * 

Kvinna  

Man  

Förberedelse 

De här frågorna handlar om hur du kände från det att du fick veta om arbetet fram till 

att grupparbetet började. 

 

4. Direkt efter att läraren sagt att det skulle bli grupparbete, kände du dig klar med 

vad du hade för mål med ditt arbete? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer klar med ditt mål var du och ju 

lägre siffra du väljer desto mer oklar eller osäker var du över vilket mål du hade. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inget 

mål.           
Ett mycket 

klart mål. 

 

5.Hur kände du när du fick veta vilken grupp du skulle ingå i? * 
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Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer positiv var du till att ingå i 

gruppen Lägre siffra betyder att du var mer negativ till att ingå i gruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Ville inte 

ingå i 

gruppen. 
          

Var 

mycket 

positiv till 

att ingå i 

gruppen. 

 

Planering 

De här frågorna handlar om hur du upplevde gruppens planering och hur bra du anser 

att planeringen blev. 

 

6. Kände du dig delaktig i planeringen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto högre siffra du väljer desto mer 

delaktig kände du dig i planeringen och ju lägre siffra du väljer desto mindre delaktig 

kände du dig under planeringen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte 

delaktig 

alls. 
          

Delaktig 

i allt 

 

7.Upplevde du att de andra i din grupp var delaktiga i planeringen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer delaktiga upplever du att de 

andra i gruppen var under grupparbetet och desto lägre siffra du väljer desto mindre 

delaktighet under planeringen upplevde du från de andra i gruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

De 

andra 

deltog 

inte alls. 

          

Alla var 

helt 

delaktiga. 
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8.Upplevde du att de andra i gruppen respekterade dina åsikter under planeringen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer ju mer upplever du att de i gruppen 

respekterade dina åsikter och desto lägre siffra du väljer desto mindre upplever du att 

de andra i gruppen respekterade dina åsikter under planeringen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

De andra 

respektera 

inte mina 

åsikter 

alls. 

          

Jag 

upplevde 

full 

respekt 

från de 

andra. 

 

9.Lyssnade du på de andras åsikter i gruppen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer ju mer anser du att du lyssnade på de 

åsikter som de andra i gruppen hade desto mindre lyssnade du på de andra under 

planeringen. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag 

lyssnade 

inte alls 

på de 

andra 

          

Jag 

lyssnade 

hela tiden 

på de 

andra i 

gruppen. 

 

 

10.Hur nöjd med överenskommelsen av planeringen är du? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer ju högre siffra du väljer desto nöjdare var 

du och desto lägre siffra du väljer ju mer missnöjd var du över överenskommelsen 

kring planeringen.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Jag är inte 

nöjd alls.           

Jag är 

helt 

nöjd. 

Genomförande 

De här frågorna handlar om hur du upplevde att arbetet i gruppen fungerade. 

11.Upplevde du att de andra gjorde det de skulle göra? * 

Välj mellan 1-10, genom att välja ett högt värde anser du att de andra gjorde det 

arbete de skulle och ett lågt att de inte gjorde det eller att de inte alls gjorde vad de 

skulle göra. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

De andra 

gjorde 

ingenting. 
          

Alla 

gjorde 

det som 

de 

skulle 

göra. 

12.Var du aktiv och tog ditt ansvar i gruppen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer ansvar anser du att du tog i 

gruppen medan lägre siffra betyder att du anser att du inte tog ditt ansvar som du 

skulle. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag tog 

inget 

ansvar 

alls. 

          

Jag tog 

mitt 

ansvar 

helt och 

hållet. 

13.Hur drivande var du i gruppen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer ju mer drivande anser du att du var. 

(Pushade du på de andra i gruppen och såg till att saker blev gjorda.)Ju lägre värde du 

väljer desto mindre drivande var du i gruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Jag var 

inte 

drivande 

alls. 

          

Jag var 

mycket 

drivande 

hela 

tiden. 

14. Hjälptes ni åt att lösa uppgifterna i gruppen? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer hjälpte ni varandra för att nå 

gruppens gemensamma mål och göra de uppgifter ni hade. Ju lägre siffra du väljer 

desto mindre anser du att ni hjälptes åt att lösa uppgifterna inom gruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Vi hjälpte 

inte 

varandra 

alls. 

          

Vi hjälpte 

varandra 

hela 

tiden. 

15.Upplevde du att de andra lyssnade på dina åsikter? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto mer anser du att de andra i gruppen 

lyssnade på dina åsikter under tiden ni arbetade. Ju lägre siffra du valde desto mindre 

anser du att de andra lyssnade på dina åsikter under genomförandet. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag 

lyssnade 

inte alls 

på de 

andra i 

gruppen. 

          

Jag 

lyssnade 

på alla 

hela 

tiden. 

Resultat 

De här frågorna handlar om hur du upplevde grupparbetet som helhet. 

16. Hur väl anser du att gruppen fungerade i sitt samarbete? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto bättre tycker du att gruppen 

samarbetade under grupparbetet. Ju lägre siffra du väljer desto sämre anser du att 

gruppen fungerade i sitt samarbete. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Gruppen 

fungerade 

inte alls. 
          

Gruppen 

fungerade 

perfekt 

17. Hur delaktig var du under hela grupparbetet? * 

Välj mellan 1-10, här handlar det om delaktighet under hela grupparbetet desto högre 

siffra ju mer delaktig var du medan högre siffra innebär att du anser att du var 

delaktig under hela arbetet. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag var inte 

alls delaktig 

i 

grupparbetet

. 

          

Jag var 

delakti

g fullt 

ut. 

18. Visste du vilket mål du hade för samarbetet? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto säkrare var du på vilket mål du hade 

med grupparbetet. Ju lägre siffra du väljer desto mer osäker eller oklar var du över 

vilket mål du hade för samarbetet. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag hade 

ingen 

aning om 

mitt mål. 

          

Jag visste 

precis 

vad mitt 

mål var. 

19 .Hur väl upplever du att uppnådde ditt mål? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer här ju närmare ditt uppsatta mål kom du 

efter att grupparbetet hade avslutats medan en lägre siffra innebär att du upplever att 

din inte uppnådde ditt mål. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jag nådde 

inte mitt 

mål alls. 
          

Jag 

nådde 

mitt mål 

helt 

20. Hur väl anser du att gruppen nådde sitt mål? * 
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Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer ju närmare kom gruppen sitt mål 

(redovisningen eller vad det var.) En lägre siffra 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Gruppen 

nådde 

inte alls 

sitt mål. 

          

Gruppen 

nådde 

helt sitt 

mål. 

21. Hur viktig anser du att din delaktighet i gruppen var för dig? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto viktigare var din delaktighet i 

gruppen för ditt arbete medan lägre siffra innebär att du inte anser att din delaktighet i 

gruppen var viktig för dig. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte 

viktig 

alls 
          

Mycket 

viktig 

22. Hur viktig anser du att din delaktighet i gruppen var för gruppen som helhet? * 

Välj mellan 1-10, ju högre siffra du väljer desto viktigare var du för att gruppen skulle 

fungera och nå sitt mål. Ju lägre siffra du väljer desto mindre viktig anser du att din 

delaktighet i gruppen var för gruppen som helhet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inte 

viktig 

alls. 
          

Mycket 

viktig: 

Tack för att du har svarat på alla frågorna! :) 

 

Bilaga 4- Tabeller  
 

Tabellerna 

Tabellerna nedan visar antal deltagare (N) vid första och andra mätningen, vilket 

medelvärde dessa mätningar gav samt standardavvikelsen. Standardavvikelsen är ett 

mått på vilken spridning svaren har, det vill säga hur spridda deltagarnas svar är i 

förhållande till varandra. Således är standardavvikelsen ett mått på gruppens 
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homogenitet. Tabellerna visar även en förändring, differens, mellan den första och 

andra enkäten.  

För tabell 2 kan man utläsa att det deltog 30 personer vid första enkäten och vid den 

andra svarade 26 personer. Medelvärdet på svaren ökade från 28,73 vid första enkäten 

till 33,27. Standardavvikelsen är relativt lika vid båda tillfällena. Som synes är det ett 

bortfall på 4 personer, men för denna undersökning påverkar inte detta bortfall 

mätningarna på något sätt eftersom det är medelvärdena som är relevanta.  

 

Tabell 2: 

Delaktighet Kontrollgruppen 

  Före Efter 

N 15 14 

Medel 27,53 29,36 

Standardavvikelse 6,68 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: 

Delaktighet Experimentgruppen 

  Före Efter 

N 30 26 

Medel 28,73 33,27 

Standardavvikelse 8,82 8,38 

Tabell 4 :Framsteg 

Kontrollgruppen 

  Före Efter 

N 15 14 

Medel 31,87 28,21 

Standardavvikelse 6,24 5,45 

Tabell :3 

Framsteg Experimentgruppen 

  Före Efter 

N 30 26 

Medel 28,90 32,04 

Standardavvikelse 7,95 8,88 
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Tabell 5 :Beslutsfattande 

Experimentgruppen 

  Före Efter 

N 30 26 

Medel 22,50 25,30 

Standardavvikelse 7,44 5,96 

Tabell 6 :Beslutsfattande 

Kontrollgruppen 

  Före Efter 

N 15 14 

Medel 24,20 23,21 

Standardavvikelse 6,86 5,24 

Tabell 7 :Helhetsintryck 

Experimentgruppen 

  Före Efter 

N 30 26 

Medel 27,63 31,58 

Standardavvikelse 8,65 9,71 

Tabell 8 :Helhetsintryck 

Kontrollgruppen 

  Före Efter 

N 15 14 

Medel 30,00 28,43 

Standardavvikelse 8,12 7,47 


