
 
 

GRUPPUTVECKLING I ERT UF-FÖRETAG 
 

Det här är en uppgift där du ska redogöra för innehållet i grupprocessen och ta upp 
erfarenhet från konflikter. Läs kunskapskraven nedan noggrant. Lycka till!  
För en beskrivning av faserna nedan klicka här och bläddra fram till sidan 11. 
/Patrik 
 

I. Initialfas  
- Vad är viktigt för dig när du kommer in i en ny grupp?  
 
II. Smekmånad  
- Hur var smekmånaden när ni kom igång med ert UF-företag? 
 
- Känner ni igen er i beskrivningen av dennafas?  
 
 
III. Integration 

- Har du sett människor i din grupp på ett nytt sätt?  
 

- Har ni börjat arbeta mer och mer i par eller på något annat sätt som är vanligt i 
denna fas?  

 
IV. Konfliktfas  

- Vad har ni bråkat om? 
 

- Varför uppstod konflikten? 
 

- Hur löste ni det? 
 

- Vad upplevde du under konflikten?  
 
 
V.  Platåfas  

- Känner du igen dig i denna fas? 
 

- Har du någon gång upplevt att det känts meningslöst att vara med i en grupp där ni 
inte har arbetat bra tillsammans? 
 

- I så fall, vad gjorde du? 
 

- Löste det sig eller lämnade du gruppen? Kunde du tala med någon om dina
känslor och upplevelser?  
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VI. Mognadsfas 

- Har du varit med i en grupp som befann sig i mognadsstadiet? Berätta vad som 
kännetecknade den gruppen.  

 
 

- Berätta om en gruppsom ännu inte kommit till detta stadium och vilka 
anledningarna  kan vara.  

 
 
VII. Separationsfas 

- Berätta om dina erfarenheter av en grupp som har avvecklats, eller då du hoppat 
eller lämnat en grupp. 

 
 
 

 
 
 
KUNSKAPSKRAV 
Konflikthantering, grupprocess och ledarskap 
 
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. 
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet 
har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas (E).  
 
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. 
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse 
ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas (C).  
 
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. 
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, 
vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas (A).  
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