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Gruppdynamik  

- De olika faserna i en nybildad grupp 

För att förklara hur grupper agerar och hur en kan hantera ett grupparbete, är det viktigt att förstå 

de olika stadierna som en grupp går igenom.  Genom att använda en gymnasieklass som exempel för 

att påvisas hur gruppens processer kan se ut i verkligheten. 

Fas Klassexemplet 

Smekmånadsfasen 
I smekmånadsfasen har en ny arbetsgrupp* 
precis skapats. Här har alla en sak gemensam 
och det är att de är nya i gruppen. 
Sammanhållningen är bra, gruppens medlemmar 
lär känna varandra och tror på att de kommer nå 
sitt slutgiltiga mål.  

 
Klassen har precis bildats och eleverna har 
klassen gemensamt. Eleverna börjar lära känna 
varandra och de förhåller sig i allmänhet positivt 
till varandra. Det slutgiltiga målet är studenten 
vilken eleverna, tillsammans tror de kommer 
klara.  

Kritiska fasen 
Här börjar gruppen sakta men säkert tvivla på 
varandra och de vill söka efter mer 
gemensamma nämnare än gruppen. Om det i 
smekmånadsfasen var självklart att de skulle nå 
sitt mål, är det i den kritiska fasen inte lika 
självklart längre. Här riskerar gruppen att börja 
gnälla på varandra och stämningen blir negativ. 
Den kritiska fasen är nödvändig för att gruppen 
ska fortsätta till nästa fas.  

 
Klassen har inte alls samma goda stämning kvar 
och de börjar tvivla på att de kommer orka sig 
igenom hela gymnasiet ända till studenten. 
Eleverna i klassen kommer inte längre lika bra 
överens och de kan börja söka sig till de elever i 
klassen som de känner att de har mer 
gemensamt med.  

Normfasen  
Efter den kritiska fasen går gruppen sakta över 
till normfasen. Det är då gruppen börjar inse att, 
för att nå målet måste de lära sig att samarbeta 
med varandra. Här är gruppen i behov av regler 
som gör att gruppen faktiskt klarar sig till målet. 
Dessa regler är ofta oskrivna (normer) och 
uppkommer automatiskt när gruppen börjar 
anpassa sig efter varandra.  

 
Nu börjar grupperingar etableras i klassen efter 
att eleverna börjat söka sig till mer likasinnade 
individer. Eleverna anpassar sig efter varandra 
eftersom de inte kommer klara sig hela vägen till 
studenten annars. Detta innebär bland annat att 
grupperingarna accepteras och att oskrivna 
regler angående hur eleverna ska handla 
gentemot varandra.  

Uppgiftsfasen 
I uppgiftsfasen har de oskrivna reglerna satts och 
gruppen kan nu börja arbeta mot målet. Här 
börjar medlemmarna känna lojalitet och 
förtroende. Tillsammans får gruppen flyt och 
målet närmar sig.  

 
I klassen börjar saker och ting flyta på och de lär 
sig att handla utefter de normer som bildades i 
normfasen. Eleverna litar i allmänhet på 
varandra och klassen flyter på för att nå till 
studenten.  

Avslutande fasen 
Här har gruppen nått det gemensamma målet 
och gruppen börjar därmed splittras upp. Här 
blir medlemmarna sentimentala eftersom de har 
arbetat tillsammans för att nå det som nu är 
klart.  

 
Studenten har kommit och eleverna ha nu nått 
det slutgiltiga målet. Härefter ska eleverna 
splittras och efter att ha gått tillsammans i tre år 
blir det lätt att känslor uppstår.  

* En arbetsgrupp är en grupp som tillsammans har en uppgift/ ett mål att nå 


