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Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning är att övergripande synliggöra den dominanta roll ett barn 
kan ha eller få i en grupp. Vi valde att observera i två olika klasser i de lägre åldrarna på 
en F-6 skola. För att få syn på den dominanta rollens egenskaper så använde vi oss av 
bland annat videoinspelning. Videoinspelningen gav oss material som kom så nära den 
naturliga miljön i gruppen som möjligt. Först när vi började observera såg vi inte några 
av de egenskaper som vi trodde karaktäriserade den dominanta rollen. När vi studerade 
det inspelade materialet djupare så började det framträda både olika egenskaper och 
faktorer som tillsynes verkade göra att ett barn antar en dominant roll.   

Slutsats: Vi kom fram till fyra olika faktorer i skolan som vi ansåg skulle kunna påverka 
ett barn att anta en ledarroll. Vi såg att pedagogen spelade en stor roll när det gällde 
rollstrukturen i gruppen. Barnets vänner och övriga barn gav också barnet mer eller 
mindre utrymme att visa dominanta egenskaper. Barnets ledarroll påverkas även till stor 
del av miljön och situationerna hon/han befinner sig i. De egenskaper vi fann hos de 
barn som antagit en dominant roll var att de hade förmåga att övertala och argumentera. 
De hade även egenskaperna att ta initiativ och att vara envisa.     



 
Abstract 

The purpose with our investigation is to see the dominate role a child can have in a 
group. We did our observations in two different classes at the younger ages in a school 
for children age six to twelve. We used video recording to notice the dominate 
behaviour in the group. The video recording gave us material that helped us to get as 
close as possible to the natural environment in the class. At first we didn’t notice any of 
the attributes that we thought we would see. Later, when we studied the recorded 
material, the attributes and factors that seemed to make a child dominant started to 
appear in front of our eyes.  

Our conclusion: We saw four different factors in school that we thought could affect a 
child to take a dominant role in a group. The pedagogue took a big part in creating of 
the role structure in the group. The other children in the group gave the child with 
dominant role more or less space. The environment in the classroom and the situation 
also do affect the child with the leader ability. The attributes we found in the dominant 
role which the child had taken, were that they had a skill to persuade and argue. They 
also had skills to take initiative and they showed some stubbornness.   

Nyckelord 

Grupp, dominans, roller, ledare, socialpsykologi, status   

Förord 

Vi vill först och främst tacka varandra för ett gott samarbete. Vi vill också tacka barn 
och pedagoger i de klasser där vi gjort våra observationer, det var både roligt och 
lärorikt att besöka er! Vår handledare på Lärarhögskolan i Stockholm, Monika 
Ringborg vill vi också självklart ge en eloge för bra vägledning genom vårt arbete. Ett 
stort tack till Maria som har hjälp oss med formalia och dylikt. 
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Kapitel 1. Inledning  

”Ensam är du ingen. I samspel med andra blir du någon.” 
Mats Ekholm & Anders Fransson (1987, s.113) 

Människor lever i ett stort antal olika grupper under sin levnadstid och vi tycker att det 
är fascinerande hur dessa påverkar oss och hur vi som individer kan påverka andra i 
gruppen. Under vår tid som studenter har vi ingått i ett flertal olika grupper och det har 
gjort oss medvetna om att vi antar olika roller beroende på gruppens struktur, i vissa 
grupper är vi de tysta och ibland kanske vi antar rollen som den som vill bestämma. Vi 
har valt ämne för uppsatsen utifrån samtal med pedagoger på skolan där vi gör vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Ämnet har sin grund i dynamiken i barngruppen, med 
fokus på den dominanta rollen. Vi har funnit ämnet intressant då vi har erfarenheter av 
barn som agerat dominant och varit starka ledare, både från vår verksamhetsförlagda 
utbildning och tidigare erfarenheter inom barnomsorgen. Som blivande pedagoger inom 
skola och fritidsverksamhet har vi märkt att det kan vara viktigt att synliggöra gruppens 
dynamik, så att man kan utläsa eventuella roller i olika situationer. Genom 
synliggörandet kan man se om det är något barn som har tagit eller fått en roll i gruppen 
som de inte mår bra av. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet står det:   

 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sina unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, s.3).   

När vi arbetar som pedagoger vill vi hjälpa barnen att utvecklas som en egen individ 
men samtidigt känna sig som en del av gruppen och samhället. Vårt arbete måste också 
ge alla barn samma möjlighet till utveckling.  Det är även viktigt att alla barn får samma 
utrymme i gruppen och i verksamheten samt i samhället.              



  

2

 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Utifrån våra tidigare erfarenheter och litteratur kring grupper och ledarskap så formades 
vårt syfte och vår frågeställning. Vi valde detta syfte och denna frågeställning eftersom 
vi anser att det kan vara viktigt som lärare att reflektera över barngruppens struktur och 
barnens roller. På så sätt kan man påverka till att kunna skapa ett bättre 
klassrumsklimat. Frågeställningen utgår ifrån faktorer som kan påverka barnet i val av 
roll. Frågeställningen inkluderar förhållanden som kan spela in och den kan även hjälpa 
oss att klargöra om det finns olika ledarskap. 

Syfte: 

Undersökningens syfte är att synliggöra den dominanta rollen ett barn kan ha eller få i 
en barngrupp. Vilka förhållanden som spelar in och om det finns olika sorters ledarskap 
i gruppen.  

Frågeställning: 

Vilka faktorer kan vi se, påverkar ett barn till att anta en dominant roll i skolans 
verksamhet? 

Vilka sorters ledarskap kan man se i den dominanta rollen som barnet/barnen kan anta? 

1.2 Metod 
I metod delen har vi valt att klargöra hur vi gått tillväga när vi har samlat in material till 
vår undersökning och varför vi valt denna metod.     

1.2.1 Val av metod 
För att finna litteratur som är lämplig för vår undersökning har vi gjort sökningar i 
databaserna Libris, Artikelsök samt sökt på lärarhögskolans bibliotek och Stockholms 
bibliotek. Vi gjorde även sökningar på Google. Den litteraturen vi valde kändes relevant 
eftersom vår undersökning till största del bygger på gruppen där ledarrollen och roller i 
övrigt skapas och formas. Eftersom vi ska undersöka den dominanta rollen och vilka 
egenskaper rollen visar i gruppsammanhang, har vi kommit fram till att observation är 
mest användbar som undersökningsmetod. Den är lämplig för att vi vill se olika 
egenskaper som beskriver en dominant roll, och vad som gör att ett barn antar en 
dominant roll. Observation är även lämplig eftersom vi genom den kan, i den mån det 
går, se den dominanta rollen i sin naturliga miljö. Vi använde oss först av den direkta 
observationen, som Jonas Aspelin (1999) påpekar är viktig för denna sorts 
undersökningar. Den är viktig eftersom man kan få en uppfattning om den sociala 
strukturen i klasserna samt gör det lättare att reflektera över de viktiga aspekterna i 
undersökningen. Eftersom vi använder oss utav videokamera som verktyg till att samla 
in material påverkar det personerna som ingår i undersökningen. Här använder vi den 
direkta observationen till att vänja barnen vid vår närvaro innan videoinspelningen.  
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När vi sedan använder oss av det insamlade materialet så måste vi försöka att vara 
objektiva och inte lägga in för mycket av våra egna värderingar.  

Vi har inspirerats av den etnografiska läran, (Birgitta Kullberg, 2004) den handlar om 
läran om människan och hennes fysiska och psykiska utveckling. Vi har valt att stödja 
oss på den metoden för att man i en etnografisk studie arbetar med fältstudier, så som 
observation. Vi befinner oss under vår datainsamling i en miljö där vi observerar olika 
situationer och sammanhang. Etnografin tar upp tre olika faser som vi har arbetat 
utifrån. Först förberedelser, genom till exempel ta kontakt med skola och föräldrar, 
sedan kommer genomförandet av undersökningen, det vill säga observationen, där vi 
tittar och lyssnar på det som sker. I den etnografiska datainsamlingen handlar det om att 
samla in data som i andra vetenskapliga undersökningar, i den etnografiska läran 
förekommer också dataproduktion (Kullberg, 2004, s.13). Denna dataproduktion består 
av direkt observation, där observatören är mer eller mindre aktiv. Vid insamling av data 
kan videoinspelning användas som metod, vilket vi har valt till vår undersökning. Efter 
genomförandet kommer slutligen det avslutande arbetet där vi analyserar och tolkar vårt 
resultat.  

Vår undersökning är en kvalitativ undersökning för att den metoden har sin styrka i att 
den visar totalsituationen och ökar en förståelse för sociala processer och sammanhang 
(Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, 1997, s.s.80-81). Vi valde att utgå från 
socialpsykologin eftersom vi skriver om grupper med individer som alla har en relation 
till varandra. Socialpsykologin kan ses som en av vetenskaperna om människan, om vår 
relation till vår omgivning och kan förklara våra handlingsmönster, framför allt 
tillsammans med andra människor (Björn Nilsson, 2006, s.13). 

1.2.2 Observation 
Observationen innebär att vi under längre eller kortare tider är tillsammans med 
medlemmarna i gruppen vi ska undersöka, som i vårt fall är två olika klasser i de yngre 
åldrarna. Observation är en metod som ställer etiska krav, för i en observation kan man 
komma att utlämna information om undersökningspersonerna, i vårt fall barnen i 
klassrummen. Denna information får inte bli offentlig, denna etiska svårighet är viktigt 
att respektera. (Magne Holme och Krohn Solvang, 1997, s.110). Vi har använt oss av de 
etiska aspekter som humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet bestämt. 

Vi har använt oss av öppen, icke deltagande observation. Med öppen observation menar 
vi att vi informerade pedagoger, barn och föräldrar om vår undersökning. Öppen 
observation handlar då om att de man studerar är medvetna om det och att de har blivit 
införstådda om vad man ska studera (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.111). Vi 
har varit icke deltagande observatörer eftersom vi inte varit med i själva verksamheten, 
utan suttit vid sidan om. Vi har då utfört en direkt observation, den bygger på vad ögat 
ser och tar in av observationen när det händer något. Det innebär att vi kan samla data i 
verkliga situationer i sina naturliga miljöer. Med detta menas att det som observeras 
skulle ha kunnat ha ägt rum utan att vi varit på plats.   
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Ibland kan man använda sig av fler observatörer, det kan vara fördelaktigt om det är ett 
relativt okänt fenomen som ska studeras, observatörerna kan då hjälpa varandra att få en 
bild över skeendet som observeras (Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac, 
2002, s.25). Vi har valt att observera samtidigt eftersom vi tycker att det är bra att kunna 
komplettera varandras iakttagelser samt för att det kan underlätta tolkning och 
analysarbetet.  

Under den direkta observationen med papper och penna så använde vi oss av stickord 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.s.116-117), detta är ett sorts sätt att föra 
anteckningar. Dessa ord ger en grund till fältanteckningarna som är mer fullständiga.  

1.2.3 Observation med videokamera 
Vi har valt att använda oss av videokamera under våra observationer. Då har man 
fördelen att kunna gå tillbaka i sitt insamlade material och titta närmare på olika 
sekvenser samt titta flera gånger. Vi kan även få syn på sådant som ögonkontakter, 
speciellt kroppsspråk och liknande små händelser som är svårt att se för blotta ögat i en 
situation. Med videokamerans hjälp kan vi hinna samla in mer data.  

Jonas Aspelin (1999, s.28) har delvis använt sig av videodokumentation. Aspelin 
skriver att videoinspelning är ett bra verktyg att använda under observation. Man kan se 
händelseförlopp om och om igen, och då ge en mycket mer noggrann beskrivning om 
vad som sker. Man kan även betrakta händelseförloppet från olika synvinklar.    

Det finns även nackdelar med att använda videokamera, man kan samla på sig för 
mycket material och det kan bidra till mycket extra arbete när man ska analysera och 
tolka det man spelat in (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002, s.25). En annan nackdel 
är att våra videoobservationer inte kommer att kunna återge den vanliga miljön exakt 
eftersom de som studeras kommer att bli påverkade på något sätt av att kameran finns 
där. Ingrid Pramling Samuelsson och Marita Lindahl (1999) skriver om barn och vuxnas 
reaktioner när de blir filmade. De skriver att barnen ofta är väldigt intresserade av 
videokameran från början men att nyfikenheten lägger sig efter ett tag. Första gången 
man filmar kan man introducera kameran och låta barnen titta lite närmre på den. Vuxna 
är däremot medvetna om kameran och den som filmar. Deras agerande blir ofta 
påverkat av vad syftet är med filmandet. Det blir svårt att få fram naturliga beteenden 
eftersom den vuxne oftast vill visa sina bra sidor och då kan det uppstå konstiga 
situationer. Vilken inställning personalen har till ”nya” metoder och förändring bidrar 
även en stor del till vilket material det blir. 

Att spela in det som händer i en verksamhet är i sig inte så svårt, utan det riktiga arbetet 
börjar när man ska analysera och tolka sitt material.    
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1.2.4 Kvalitativ metod  
Både de kvalitativa och den kvantitativa metoden är inriktade på att ge en bättre 
förståelse av hur olika människor och grupper påverkar varandra. Enligt etnografin, som 
framförallt är en kvalitativ forskning, vill man försöka förstå människors tankar och 
uppfattningar om saker som sker runtomkring henne/honom (Kullberg, 2004). I den 
kvalitativa metoden är det vår uppfattning eller tolkning av informationen som står i 
fokus. Metoden kännetecknas av att den är anpassbar, man ska kunna ändra på 
upplägget under undersökningens gång. Man kan också om man vill till exempel ändra 
frågeställningen. Styrkan är att materialet man samlar in tillsammans med den 
kvalitativa metoden ger en bättre förståelse av frågeställningen. Man kan även få nya 
insikter eller en beredare uppfattning av det som undersöks.  

Svagheten är att detta kan göra att det blir svårt att jämföra det nya insamlade materialet 
med det gamla. Medan i den kvantitativa metoden omvandlas informationen till siffror 
som man sen gör statistiska analyser av, vilket vi inte kommer att använda oss utav 
(Magne Holme och Krohn Solvang, 1997, s.s.76-81).  

Vi har tidigare nämnt att vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden för vår 
undersökning. Den kvalitativa metoden passar oss bra eftersom vår undersökning 
handlar om att vi ska observera, i vårt fall grupper och de dominanta rollerna, det 
kommer vi att göra i skolmiljö. Vi kommer att försöka titta på det som gör att ett barn 
antar en dominant roll i det material vi förhoppningsvis kommer att få fram. Vi kommer 
sen att använda oss av materialet för att komma fram till eventuella slutsatser.   

1.2.5 Urval 
Vår undersökning har gjorts på en F-6 skola och vi valde att observera i en förskoleklass 
samt i en etta. Vi följde dessa två klasser fem dagar och genomförde observationer 
löpande under dessa dagar. Klasserna valdes utifrån våra kontakter inom skola och 
fritids, och utifrån det intresse som pedagogerna visat. Eftersom vi skulle observera 
gruppdynamik och barns roller så la vi inte någon större vikt vid specifika ämnen, utan 
vi var mer intresserade av att genomföra observationen då klasserna ägnade sig åt någon 
sorts gruppaktivitet eller i leksituationer. 

1.2.6 Upplägg och genomförande 
Under tidigare besök på vår skola där vi gör vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi 
samtalat med pedagogerna på skolan om vad man skulle kunna tänka sig för ämne till 
vår undersökning. De visade sig att det ämne som vi hade tänkt oss, även funnits i vissa 
av pedagogernas tankebanor. Vi bestämde oss då att för att gå vidare med att undersöka 
barns roller i grupp med fokus på den dominanta rollen. Efter detta beslut letade vi 
litteratur. Denna litteratur sökte vi efter i databaserna Libris, Artikelsök samt sökt på 
lärarhögskolans bibliotek och Stockholms bibliotek, samt på Google. Sökorden som vi 
tillslut använde oss av var ledare, barngrupp och grupp. Sökorden socialpsykologi, 
gruppsykologi, roller och gruppdynamik samt dominans och grupp tillkom senare.  
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Efter att ha läst den litteratur som vi fann intressant bestämde vi oss, med hjälp av 
handledning, för ett syfte och frågställning. Vi fann denna litteratur intressant för att den 
tog upp gruppens struktur och förklarade hur rollerna uppkommer. Litteraturen som 
behandlar ledarrollen tyckte vi var intressant eftersom den kunde hjälpa oss att 
synliggöra den dominanta rollen i en grupp. Utifrån vårt syfte och frågeställning 
bestämde vi att observation som metod var det som passade bäst för vår undersökning. 
Eftersom vi skulle genomföra observation i klassrum så tog vi kontakt med 
pedagogerna på skolan där observationen skulle äga rum. Vi satte därefter igång att 
skriva ett brev till föräldrarna för barnen i klassen (se bilaga 1). I detta brev förklarade 
vi att vi skull observera barnen och därför behövde föräldrarnas godkännande. Vi valde 
också att besöka skolan några dagar innan vi kom dit med kameran, då vi använde oss 
av direkt observation. Detta gjorde vi för att barnen skulle känna sig trygga med vår 
närvaro innan vi började filma.  

När vi började filma satt vi längst bak och iakttog händelserna i klassrummet. Efter att 
vi fått in det material som vi kände att vi behövde, la vi över filmen på en dvd skiva. Vi 
utgick från Aspelin (1999) när vi sedan skulle titta på det inspelade materialet från vår 
videoinspelning. Aspelin (1999) tar upp fyra olika kriterier var av tre vi valde att gå 
efter. Det första kriteriet var att videon är i god kvalitet, det andra kriteriet var att de 
barn vi videoinspelade skulle synas tydligt på filmen. Med det tredje kriteriet valde vi ut 
de sekvenser vi tyckte svarade mot våra frågeställningar och som vi tyckte fann 
intressanta till vår undersökning. Sedan började vi transkribera våra observationer, även 
dessa med hjälp av Aspelin (1999).     

1.2.7 Tillförlitlighet 
Vår undersökning bygger på observationer som är gjorda i två olika klasser i samma 
skola. Dessa observationer är gjorda under den dagliga verksamheten och vi har följt 
klasserna under helt vanliga förhållanden, detta ihop med att vi redan hade träffat 
barnen gör, enligt oss att tillförlitligheten ökar.  

Observationerna är till stor del gjorda med hjälp av videokamera, detta gör att vi inte 
kan se hela verksamheten som en helhet. Vi använde oss därför även av direkt 
observation. Våra observationer gjordes under ett antal dagar och i två klasser, detta 
bygger vi vår undersökning på och därför kan vi inte generalisera utan vi använder det 
material vi sett vid dessa tillfällen.   

Etiska aspekter 

Eftersom vi valt observation som metod tillkommer det en del etiska aspekter som vi 
måste ta hänsyn till. När man gör en sådan här undersökning och använder sig av 
videoinspelning så måste man ge information till de medverkande. I detta fall rör det sig 
om minderåriga och då måste vi ha vårdnadshavarens godkännande, som vi ordnade 
genom att ge ut brevet till föräldrarna (se bilaga 1). Vi har tagit del av de 
forskningsetisk principer som skall följas enligt humanistisk- samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet.  
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Informationskravet: De medverkande, barn och pedagoger blev informerade om vår 
undersökning. Barnens vårdnadshavare blev även informerade i ett brev där de fick 
godkänna barnens medverkan. 

Samtyckeskravet: Vi informerade om att personernas medverkan var frivillig och att 
de hade rätt att avbryta när som helst under undersökningens gång och att vi accepterar 
deras beslut. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter så som skolans namn, personers namn och dylika 
uppgifter kommer inte att utlämnas muntligen eller skriftligen.   

Nyttjandekarvet: Det är vi som förfogar över banden och vi som kommer att studera 
dem. Efter att undersökningen är avslutad raderar vi banden.        
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Kapitel 2. Teoretiska perspektiv 

Vårt syfte är att synliggöra den dominanta rollen och vilka faktorer som påverkar att ett 
barn antar den dominanta rollen. För att få fram olika roller har vi utgått från gruppen, 
för det är där som rollerna skapas. Det finns olika grupper utifrån gruppdynamiken som 
till exempel: sekundärgruppen och primärgruppen. I avsnittet gruppteoribildningar och 
ledarskapsteorier tar vi upp olika teorier om grupper och hur de fungerar. Senare i 
gruppen uppstår det en kamp om de olika rollerna och samtidigt skapas en slags hierarki 
om vilka roller som är mest åtråvärda, varje roll har en status som accepteras eller 
förkastas. Vi har undersökt den dominanta rollen som även kan gå under ledarrollen, 
denna roll kan vara en tacksam roll eller en otacksam roll, beroende på hur omgivningen 
ser på personen som antar den dominanta rollen. Vi har valt dessa litteraturstycken för 
att de synliggör och framhäver våra centrala begrepp. Som vi sedan tar hjälp av och 
lyfter i vår analys och tolkning.       

2.1 Centrala begrepp 
Uppsatsens centrala begrepp har vi till stor del definierat med hjälp av Bosse Angelöws 
och Thom Jonssons bok Introduktion till socialpsykologi samt Nationalencyklopedin.  

Grupp 

Här tänker vi på barngruppen som grupp, en social grupp. Begreppet grupp tolkas 
enligt Nationalencyklopedin som en samling individer som samverkar och har bestämda 
relationer till varandra. Enligt Angelöw och Jonsson (2000, s.125) är en social grupp ett 
antal individer som umgås och därigenom bildar sociala relationer med varandra. 

Dominans 

Att i en grupp sträva efter att markera sin status, med äkta självkänsla eller med 
osäkerhet för sin rang i grupphierarkin. Den dominanta rollen är oftast situationell 
(Angelöw & Jonsson, 2000, s.139). 

Roller 

Rollen är en social position som individer erhåller eller antar i en grupp. Rollen är 
förknippad med normer och förväntningar som fastslår de uppgifter m.m. som rollen har 
i relation till övriga roller i gruppen. Varje grupp har någon sorts form av rollstruktur. 
Arne Maltén (1992, s.33) definierar ordet roll på följande vis: 

En roll är summan av de krav och förväntningar, som omgivningen tillskriver en viss uppgift 

eller befattning. 

Ledare 

Rollen som ledare kan någon i gruppen ha fått i uppgift att vara eller så har hon/han 
antagit rollen självmant. Ledaren leder och samordnar gruppen.  
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Socialpsykologi  

Inom socialpsykologin studerar man hur individernas tankar, känslor och beteende 
fungerar i det sociala samspelet mellan individer samt mellan individen och samhället 
(Angelöw och Jonsson, 2000, s.9).  

Status 

En sorts benämning för en ställning som en person kan ha i en grupp. Det kan också ha 
med en grupps ställning att göra. Kön, ålder, etnicitet kan bland annat vara saker som 
tillskrivs status. Det finns även en förvärvad status som kan ha med till exempel 
utbildning eller talang att göra (Nationalencyklopedin 2007-05-18).  

2.2 Litteratur och tidigare forskning 
Vårt syfte och frågeställning handlar om den dominanta rollen i en barngrupp och vad 
vi kan se påverkar ett barn att anta denna roll. Med hjälp av både våra observationer och 
utvald litteratur kan vi få en tydligare bild av denna roll. Vi utgår ifrån gruppen som 
fenomen, eftersom det är i gruppen det uppstår normer och roller. Det är även i grupper 
som vi som pedagoger kommer att arbeta. I arbetet med barngrupper kommer vi att 
möta barn som antar roller. Som pedagog kan det då vara intressant att ta del utav viss 
forskning och olika teorier om detta ämne. Forskningen och teorierna kan hjälpa 
pedagogen till att synliggöra och lättare förstå strukturen och relationerna i 
barngruppen.  

Gruppen 

Vi har utgått från gruppen för att kunna se hur rollerna skapas och sedan kunna urskilja 
vilka faktorer som gör att ett barn antar en dominant roll i barngruppen.  

Bo Harty och Mia Harty (2004) beskriver vad en grupp är som term och hur gruppen 
fungerar utifrån om den har ett mål eller något annat gemensamt intresse. En grupp 
behöver inte alltid vara människor som från början är vänner, utan det kan också vara en 
grupp med individer som aldrig har träffats tidigare.  

En grupp är en samling människor som intrigerar för att uppnå ett gemensamt mål. Kring det 

gemensamma fundamentet skapas en för gruppen unik kultur som till många delar liknar 

personligheten hos en individ (Harty och Harty, 2004, s.25). 

Det finns olika typer av grupper och inom gruppdynamiken: primärgrupp och 
sekundärgrupp. Lars Svedberg (2000) tar upp dessa två grupper. Uttrycket primärgrupp 
tar Charles Cooley upp (1981, s.11). Han tyckte att dessa grupper utmärks genom 
närheten till varandra. Primärgruppen är den grupp där man får stöd och känner 
gemenskap med andra i gruppen. Cooley menade att grupperna är primära på många 
olika sätt men att ordet primär först och främst stod för det grundläggande skapandet av 
individens natur och ideal. Medlemmarna i den här gruppen är personliga och vågar 
berätta personliga saker.   
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Här sker den primära socialisationen och vår förmåga att umgås med andra människor 
(Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson, 2000, s.s.115-116). Man kan säga att de som står 
en närmast, familj och nära vänner är primärgrupper (Svedberg, 2000, s.17).  

Sekundärgruppen är en större grupp, och har inte samma känslomässiga betydelse för 
gruppmedlemmarna (Olsson och Olsson, 2000, s.s.115-116). I sekundärgrupper har 
individerna en mer formell kontakt, individens personliga egenskaper är inte av så stort 
intresse (Nationalencyklopedin, 2007-05-09).   

Gruppen väcker en slumrande längtan. Att få vara med, känna trygghet, räknas in i en 

gemenskap är en stark drivkraft. I de olika grupper vi ingår i finns längtan att få förståelse, 

glädje, kärlek och inte minst mening (Svedberg, 2000, s.86). 

Vad som skiljer en grupp från en samling människor är att gruppen har en struktur och 
att gruppen skapar ett mönster av förväntningar. Gruppmedlemmarna förväntar sig 
bland annat att de andra i gruppen ska vara och verka på ett visst sätt. I gruppen finns 
även en sorts rollstruktur, det vill säga hur gruppen är uppbyggd med bland annat sina 
gemensamma mål, relationer, normer och roller.  

Medlemmarna ingår i det individualpsykologiska perspektivet när de snabbt antar olika 
roller som antingen förkastas eller accepteras, beroende på vad han/hon har för slags 
personlighet.  

Med detta menas att ett visst barn har en tendens att få en viss roll i alla grupper som 
barnet kommer till. Gruppens struktur kan studeras utifrån ett individuellt perspektiv, 
där varje barn har sina egna speciella egenskaper, problem och symtom. Gruppen kan 
även studeras från ett gruppdynamiskt perspektiv (Sten Lundqvist & Margareta Walch, 
1989, s.s.46-49). 

I gruppen skapas gruppdynamiken som står för det kraftspel när människor kommer 
ihop. Gruppdynamiken är också det som händer med och i samspelet under olika skeden 
av gruppens liv. Gruppdynamiken syftar främst till att underlätta arbetet för gruppen. I 
den egna gruppen skapa en trygghet och lära känna varandra och få en förförståelse om 
vad som händer i gruppen. Detta syftar till att till exempel främja kreativitet (Björn 
Nilsson & Anna-Karin Waldemarson, 1988, s.100). 

Det är i grupperna vi fastställer vår sociala identitet. Grupptillhörigheten är kopplad till 
självaktning på så sätt påverkas vår sociala identitet positivt av att tillhöra en grupp 
(Perry R Hinton, 2003, s.111). 

Sammanfattning av gruppen 

Grupper skapas genom att människor samlas för att de har bland annat liknade 
intressen, normer och värderingar. Det finns också grupper som har blivit till för att det 
har blivit hopsatta, utan att medlemmarna varit med och påverkat gruppens normer och 
regler, en sådan grupp kallas sekundärgrupp, som kan liknas vid en skolklass. Vissa 
barn i en klass kanske skulle förklara klassen som en sekundärgrupp på grund av att de 
kanske inte har känslomässiga förbindelser med andra barn i klassen.   
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Det finns också i skolklassen barn som har sina vänner som de delar sina intressen med, 
detta kan även liknas vid en primärgrupp där barnen kan dela sina personliga sidor med, 
en primärgrupp kan även vara våra närmaste familjemedlemmar. I en klass är det en 
eller flera pedagoger som har det övergripande ansvaret och skapar förutsättningarna för 
att få en bra gruppdynamik. Denna gruppdynamik ska passa alla barn och vuxna som är 
inblandade i klassen. Här träder rollerna fram, det kan pedagogen påverka genom att 
lyfta och stärka de barn som behöver eller tona ner ett visst beteende. Det är i grupperna 
vi får vår sociala identitet. 

Roller 

Vi har observerat rollfördelningen för att se hur den dominanta rollen delas ut eller antas 
av barn.   

Rollerna i gruppen har olika status, makt och prestige och därigenom finner man hur 
man står i relation till andra i gruppen. Dessa roller är dock inte beständiga utan 
påverkas av olika företeelser. Om detta skriver Björn Nilsson följande:  

Den statusfördelning som uppstår i en grupp är visserligen tämligen stabil, men inte 

oföränderlig. En ny situation, en ny uppgift, ett eventuellt misslyckande eller en ny medlem i 

gruppen påverkar och förändrar de mönster som finns, vilket kräver anpassning (Nilsson, 1996, 

s.41). 

Beroende vilken grupp individen är i, är det olika faktorer som avgör vilken status man 
får i gruppen. Medlemens status gör att de andra gruppmedlemmarna förväntar sig att 
hon/han ska agera på ett visst bestämt sätt. I gruppen finns även en rangordning, vissa 
roller är bättre/finare att ha än andra (Olsson & Olsson, 2000, s.119).   

Den sociala rollen är ett begrepp som används för att symbolisera överensstämmelser i 
människors sätt att vara. Ofta har det sociala rollbegreppet använts som om det skulle 
var likt en roll man har när man spelar teater, att man kan gå in och ut från sina roller. 
Den sociala rollen är inget man byter efter eget intresse. Den har man att leva med i de 
sociala samanhang där man existerar. Man spelar inte en social roll, man är i den och får 
anpassa sig till den i olika sammanhang (Ekholm & Fransson, 1987, s.s 61-62).  

Robert Thornberg (2006) tar upp den formella rollen och den informella rollen. Han tar 
upp ledarrollen och hur ledarskap ser ut. Rollerna kan i en grupp vara osynliga och de 
olika individerna i gruppen kan ha olika roller som de inte vet om, det är det som är de 
informella rollerna.  

Roller definierar människors platser inom en socialstruktur, termen roll refererar till de 

beteenden som förväntas av en person som innehar en viss position i gruppen. Roller anger 

även hur individer förhåller sig och beter sig i relation till varandra (Thornberg, 2006, s.40).  

Sammanfattning av roller 

De roller som barnen antar eller förkastar i gruppen har olika status och makt. Roller är 
inte fasta utan kan bytas beroende på situation och gruppkonstellation. Rollerna i 
grupperna är de som skapar gruppdynamiken. Rollens status kan göra att de andra 
medlemmarna i gruppen förväntar sig att barnet som antagit en roll ska agera på ett 
bestämt sätt.  
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Detta kan övergå till den sociala rollen som är ett begrepp för att just symbolisera 
överensstämmelser om hur människor ska vara. Att en roll är formell eller informell har 
sin grund i hur gruppen ter sig och i vilka normer eller vilka personer som är 
medlemmar i gruppen. Rollerna i klassrummet kan också skifta på grund av vilka barn 
som är i klassrummet, vilka barn som tillåts ta plats men även bland barnen ute på raster 
eller under fritidsverksamheten.  

Ledarrollen 

Vi har valt att undersöka rollen som ledare djupare, i och med att det oftast i den rollen 
finns en sorts dominans. I litteraturen som vi valt tar man upp denna roll och vilka 
faktorer som gör att ett barn antar en dominant roll och med tiden kanske utvecklar en 
ledarroll.  

I gruppstrukturen finns det alltid någon form av ledare enligt Angelöw och Jonsson 
(2000, s.141). När en grupp bildas sker det en strid om att bli gruppens ledare. Det finns 
även de barn som väljer att avstå från att ta ledarrollen, kanske har barnet en låg 
självkänsla eller är van vid att vara i underläge. De barn som strider och kanske tillsist 
hamnar på en hög position kan komma att få en ledarroll. Men även om ett barn har hög 
status genom att vara omtyckt eller respekterad gör innebär det inte att barnet behöver 
ha en ledarroll. Barnet behöver inte heller vara omtyckt men kan vara ledare ändå. En 
ledare kan bli ledare på grund av att de andra i gruppen har en slags idoldyrkan 
gentemot ledarpersonen. Ledaren kan även få rollen för att han/hon har olika kvalitéer 
som till exempel är påhittig, har bra idéer om lekar, är en snäll kompis. Dessa 
egenskaper kan fylla gruppens behov. En grupp kan även hysa en rädsla inför gruppens 
ledare och ledaren kan framstå som den bråkiga och aggressiva typen, gruppen följer 
denna ledare för att inte själva råka illa ut. Detta blir mer som ett tyranniskt ledarskap.  

Det kan även finnas fler än en ledare i en grupp och om inte så finns det fler som strider 
om att bli gruppens ledare (Lundqvist & Walch, 1989, s.s.51-52). Även Harty och Harty 
(2004) tar upp ledarrollen och hur den ter sig i gruppen. Som ledare måste man få ett 
förtroende till gruppen och samtidigt försöka vara på samma nivå som de övriga 
gruppmedlemmarna. Om inte ledaren ger sig an ledarrollen helt och hållet kanske 
gruppen går emot honom/henne. Då kan det skapas en otrygghet och normen med olika 
tankar om gruppens kultur kan gå till spillo. Det är även viktigt att ledaren får gruppens 
förtroende, om ledaren inte kan uppnå detta kan det sluta med att han/hon blir utesluten 
ur gruppen.  

Rollen som ledare är den roll som är i ständigt behov att fyllas. Alla sorters grupper 
försöker utse en ledare. Ett barn med förutsättningar att bli ledare, med till exempel 
jagstyrka, stabilitet och förmåga att samla och leda utnämns gärna till ledare.  

Det kan även vara en social påverkan, från hemmet eller från den situation som barnet 
lever i för tillfället som spelar roll. Man tar även en roll man känner igen. Grupper går 
även igenom olika faser där olika roller behövs mer eller mindre, ibland kan de behöva 
en syndabock, ibland en trotsare som sätter sig upp mot pedagogerna. Om gruppen då 
följer trotsaren blir plötsligt det barnet ledare för gruppen. Men samtidigt kan dessa 
roller komma och gå beroende på just gruppens behov. Om en i gruppen byter roll, 
mixas gruppen om och andra i gruppen kommer automatiskt att byta roll.  
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Det finns dock även grupper med låsta roller, det beror på att gruppmedlemmarna med 
sina förväntningar kan tvinga på trotsaren att alltid vara trotsaren. Gruppen omöjliggör 
då ett rollbyte (Lundqvist & Walch, 1989, s.s.47-49). 

En ledare står i fullstädig harmoni med gruppen när hon/han symboliserar och står för 

gruppens samlade normsystem med så väl förbud som ideal. Gruppen känner sig trygg och 

bekräftad och därför ger ledaren sitt fulla förtroende (Harty och Harty, 2004, s.107). 

Thornberg (2006) påpekar att det sociala stödet är viktigt i en grupp men även att 
personen som antagit rollen som ledare får ett socialt stöd av resten av gruppen har stor 
betydelse. Även om en ledare kan se ensam ut, är hon/han inte alltid det, för gruppen 
backar upp med gruppens normer och främjar för att nå gruppens mål.     

Tendensen att en person som utsätts för majoritetspåverkan anpassar sig till majoritetens norm 

eller uppfattning minskar om majoriteten inte är enhällig i sin påverkan, om det finns en person 

i gruppen som beter sig på ett sätt som överensstämmer med den exponerande personens 

privata övertygelse eller uppfattning (Thornberg, 2006, s.107).  

Enligt Angelöw & Jonsson (2000, s.141) så har det forskats relativt mycket om 
ledarskap under tidens gång, men det man har kommit fram till är mest teorier och olika 
uppfattningar. Teorierna om ledarskap kan delas in i tre olika synsätt.  

Det första synsättet intresserar sig för ledarens egenskaper. Det man då har tittat 
närmare på är ledarens personliga egenskaper så som övertalningsförmåga, 
tävlingsanda, begåvning, arbetsledarförmåga, initiativförmåga, självuppskattning och 
prestationsmotiv. Man ställer sig frågan om det är situationen och historien som 
påverkar ledaren eller om det är ledaren som påverkar dem. Från början trodde forskare 
att ledaregenskaperna var medfödda. Man har dock genom senare forskning bara funnit 
få samband mellan det effektiva ledarskapet och ledarens egenskaper.   

Forskning som bedrivits under 1990 talet har visat intresse för individens karisma som 
till stor del påminner om egenskapsteorierna. Det andra synsättet intresserar sig för 
ledarens stil. Dessa teorier har valt att se närmare på vilken stil en ledare kan använda 
eller använder. Det handlar bland annat om den auktoritära och den demokratiska 
ledaren som vi bland annat tar upp i avsnittet teorier om ledarskap. Det tredje och sista 
synsättet påpekar interaktionens och situationens betydelse för ledarskapet. Ledaren 
antar olika sorters ledarskap beroende på vilken situation hon/han befinner sig i. Vad för 
uppgift som ska göras och hur gruppens struktur spelar också en stor roll.  

Sammanfattning av ledarrollen 

I varje gruppkonstellation finns det ofta en ledare, men vilken sorts ledarroll som 
personen tar är ibland svårt att veta, beroende på vad personen har för slags 
personlighet. Det finns olika sätt att se på en ledarens roll i en grupp, den kan vara en 
trivsam roll, om personen är ödmjuk kan ledarrollen vara en roll som alla i gruppen 
någon gång kan anta beroende på gruppens behov eller tyrannisk där bara en person 
leder utan att se till de andra gruppmedlemmarnas behov och låter ingen annan utom sig 
själv komma till tals. Som ledare måste man bygga upp ett förtroende till gruppen man 
är ledare till, för att försöka vara på samma nivå som medlemmarna.  
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Medlemmarna hjälper varandra att bygga upp de enskilda individernas sociala 
kompetens. Den kompetensen kommer att fyllas på beroende på vilka grupper 
individerna sedan förflyttar sig till. Gruppen ger också ett viktigt socialt stöd till alla 
medlemmar. Gruppen kan även gå emot ledaren, och försöka få bort henne/honom.  

Om ledaren försvinner finns det ändå ett behov att fylla den forne ledarens plats. Det 
barn som vanligtvis tar ledar rollen har vissa förutsättningar för detta, som till exempel 
stark jagstyrka och förmåga att samla gruppen. Ledaren kan även vara ett barn som är 
omtyckt bland sina vänner, om fallet inte är så kan ledaren ha fått sin roll för att övriga 
barn i gruppen är rädda för henne/honom. Ett barn anta ledarrollen för att det är en roll 
som barnet känner igen, gruppen kan även gå igenom faser då en ledare behövs mer 
eller mindre då byts ledaren ut för tillfället och situationen. Behöver gruppen för 
tillfället en trotsare så blir trotsaren ledaren. Det kan även bli så att rollerna blir låsta 
roller och trotsaren då tvings vara trotsaren under tiden som hon/han är medlem i 
gruppen. Det är då viktigt att hon/han får ett socialtstöd från gruppen för att nå gruppens 
mål.   

2.3 Gruppteoribildningar och ledarskapsteorier  
Svedberg (2000) skriver om olika teorier och deras tankar om gruppen. Vi har nedan 
valt att ta upp några av dessa teorier, dels för att se hur de ser på gruppen och dels för att 
försöka förstå hur de tänker om individen. Genom det kanske vi kan se samband och 
koppla det till den dominanta rollen. Detta tillvägagångssätt kan eventuellt hjälpa oss att 
synliggöra rollen och de faktorer som kan påverka den. 

Teorier om grupper 

Svedberg tar upp olika teorier om vad en grupp är. Inom det socialpsykologiska 
kunskapsområdet skiljer man mellan individualistiska och grupporienterade teorier. Den 
individualistiska synen representeras av behavioristiska teorin och den 
grupporienterande synen representeras av den symboliska interaktionismen. (Svedberg, 
2003, s.s.13-14).  Den symboliska interaktionismen menar att den personliga identiteten 
är av ett socialt ursprung (Nationalencyklopedin, 2007-05-14). 

I teorierna gruppen som marknad och gruppen som spegel förklaras olika skeenden 
utifrån de enskilda medlemmarnas personliga egenskaper och beteenden, med hjälp av 
behaviorismen. Behaviorismen anser att vi vid födseln är som ett blankt blad. Vi kan i 
princip lära oss vad som helst, det enda som påverkar är saker som inlärningshastighet 
och inlärningsstil. Men för att lära oss måste vi utsättas för en gynnsam påverkan och 
stimulans. Behavioristerna använder sig av positiva och negativa förstärkare. Den 
positiva förstärkaren tar fram ett bra och positivt beteende. När man vill blockera ett 
negativt beteende så använder man sig av den negativa förstärkaren, en sorts 
bestraffning. Genom att använda sig av dessa förstärkare så kan man påverka en 
individs beteende (Svedberg, 2000, s.s.20-21).   
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Gruppen som marknad 

För att en grupp ska kunna bildas måste individerna i gruppen förvänta sig någon form 
av belöning. Om en marknad ska kunna skapas, är det viktigt att medlemmarna ger och 
tar belöningar i gruppen, samt att gruppmedlemmarna accepterar gruppens normer som 
reglerar utbytet på ett rimligt sätt. Gruppens framtid förutsätter att belöningarna 
överskrider kostnaderna för att hålla vinstnivån på topp, men samtidigt för att försöka 
hålla borta destruktivitet från gruppen. Detta kan man göra med till exempel att utveckla 
krav på rättvisa genom förhandlingar och kompromisser. En medlem gör något bra som 
gynnar någon annan i gruppen, som i sin tur kan upplevas rättvis. Fördelningen av 
resurser i gruppen ska ske på ett sätt som medlemmarna kan acceptera. Om en medlems 
insatser på markanden ger mindre vinster som upplevs berättigade kan han/hon bli 
frustrerad och kanske kommer att söka upprättelse eller lämna gruppen för att söka en 
ny mer lovande grupp (Svedberg, 2003, s.s.23-24). 

I en skolklass sätter pedagogerna och barn upp gemensamma mål och försöker att sträva 
efter dessa. Som pedagog får man även ofta förhandla och kompromissa för att få 
barngruppen att fungera. Barn har enligt oss ett strakt rättvisetänkande och det är där 
gruppen som marknad kommer in, både pedagoger och barn få ge och ta så att alla i 
slutändan blir nöjda.  

Gruppen som en spegel 

Människans sätt att uppfatta sig själv, förstå sin tankar, sina känslor och sin omvärld, är 
en produkt av sociala erfarenheter. Dessa olika erfarenheter tolkas i en gemensam 
process mellan bland annat sociala förväntningar och positioner. Gruppen ger 
sammantaget grunden för människans handlingar. Utan gruppen skulle vi vara förlorade 
i ett existentiellt tomrum. Teorin anser att kroppen föds biologiskt men människan föds 
social. Vi föds in i samspelet mellan människor och samhället. Jaget, vårt medvetna blir 
till i de mänskliga möten vi upplever, och detta kan kallas en social spegling. 
Människan handlar och via andras reaktioner och attityder formas människan ett jag. 
Under livets gång strävar man efter att utveckla och behålla ett positivt sammanhållet 
självsystem, genom att söka upp människor som får oss att må bra, tänker lika, 
återspeglar och stödjer oss som individ (Svedberg, 2007, s.s.33-34).  

Detta samspel med andra betyder mycket för oss människor, speciellt i skolåldern. En 
skolklass kan efter en tid ihop bli väldigt samspelta och skapa en egen identitet som 
grupp. Skolklassens individer skapar en egen helhet och blir en spegling av varandra. 
Genom detta sociala sampel utvecklas skolklassen både som grupp och som enskilda 
individer. Den sociala erfarenheten kommer först och främst från hemmet, men under 
skolgången utvecklas den sociala erfarenheten genom att barnet börjar i en klass där 
många andra barn ingår som kanske kommer från andra ställen eller har andra kulturer 
med sig och barnet utvecklas då tillsammans med de andra barnen och utvecklar då i sin 
tur sin sociala erfarenhet genom att dra sig till de barn som henne/honom att må bra 
eller att de har något gemensamt med.   
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Gruppen som ett fält  

Människan är aldrig ensam, utan ingår alltid i ett psykologiskt sammanhang.  
Gruppdynamiken spelar en centralroll i gruppen som ett fält. I fältteorin är individens 
beteende aldrig enkelt orsakat av individuella egenskaper eller av miljön runt omkring, 
utan det är ett resultat av dynamiken mellan dessa två olika faktorer. I och med att 
gruppen inkluderar andra individer, öppnar fältteorin dörren för gruppen som ett 
begrepp för något mer än de ingående delarna, den sociala helheten. Man kan då istället 
för att titta på individens situation, undersöka gruppens inverkan på dess beteende, till 
exempel de individuella egenskaperna. De egna krafterna har sitt ursprung från 
individen själv som skapar dess eget beteende. Samtidigt som de framkallande krafterna 
kommer från gruppens omgivning och kan skapas i ett ömsesidigt gruppbeteende. Dock 
är dessa två beteenden inte alltid så uppenbara enligt Svedberg (2003, s.s.38-40).  

Denna teori påminner lite om gruppen som en spegel då man ser till den sociala 
helheten samt till den enskilda individen. Ett barn som tillhör en skolklass skapar sig en 
roll i gruppen som blivit till genom påverkan av gruppen. Som pedagog måste man dock 
försöka hålla uppsikt över det beteende som framkallas av övriga gruppen då det inte 
alltid har en positiv inverkan på barnet. 

Gruppen som ett system 

Systemteorin anser att grupper inte gör något slumpmässigt utan tycks leva efter vissa 
regelbundna mönster. Teorin har som mål att kunna beskriva processer mellan individer 
i grupp eller mellan olika grupper. I det systemteoretiska perspektivet ses gruppen som 
ett öppet system där allt mänskligt handlande likväl mänskliga problem uppstår. 
Tonvikten ligger här på relationer, processer och strukturer som finns i gruppen, och 
dess förhållande till den omkringliggande organisationen. Vanligtvis ingår en individ i 
många olika system, där olika system kan ha en ömsesidig på verkan på varandra, och 
kan i sin tur bilda nya system. En händelse kan berätta något om systemet och dess 
egenskaper.  

Det kan även skapas tvister mellan personer i ett system när men där spänningen 
kommer från ett helt annat håll än vad personerna vistas. Den bärande tanken i 
systemteorin är att alla system ska få balans, att hålla energin. Om en del av systemet 
förändras påverkas hela systemet. Dock ska inte systemet uppnå en orubblig balans för 
då har dess livsprocesser stannat upp. Ett systems ordning är bara möjlig om det skapas 
en viss oordning, dock måste oordningen stanna inom vissa rimliga gränser och 
accepteras. Om detta uppnås är systemet livsdugligt (Svedberg, 2003, s.s.45-47).  

Det enskilda barnet i dagens samhälle kan ingå i många olika system under sin uppväxt 
allt från klassen till fotbollslaget till vännerna alla dessa system kan ha en påverkan på 
varandra och också bygga upp nya system tillsammans. Dessa system ska ha en viss 
balans emellan sig. Barnet blir påverkat av alla dessa system och dessa system påverkar 
även varandra på detta sätt. Man kan se gruppen som ett system som en klass. I klassen 
uppstår allt från mänskligthandlande till problem. I en klass är tyngdpunkten på 
relationer mellan elev och elev, elev och pedagog eller pedagog och elev.    
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Även processer och vilken struktur som klassen har eller bär på och vilket förhållande 
klassen har till omkringliggande organisationer som till exempel andra klasser, arbetslag 
eller rektorn.  

Gruppen som det omedvetnas teater  

Våra naturliga drifter finns i vårt omedvetna, som medlemmar av samhället kan vi inte 
falla för dessa drifter och uttrycka oss fritt och öppet. Utan vi måste hålla tillbaka eller 
förbättra våra uttryck på ett socialt och acceptabelt sätt. Detta hjälper jaget, vår 
medvetenhet och vårt ansvartagande del i vår personlighet till med att reglera, i 
samarbete med överjaget, vårt samvete och jag ideal. Ett starkt fungerande jag 
kännetecknas av att det tillfredställer de egna behoven i harmoni med gruppens krav. I 
den ojämna relationen till ledaren tenderar gruppens medlemmar att återupprepa den 
intima föräldrabindningen där överjaget en gång formades. När barnet är litet vänder det 
sig till en vuxen auktoritet som till exempel en förälder. Här formas delar av överjaget 
för att dels balansera de egna drifterna mot omgivningens olika krav. 

Ledaren får i detta en potentiell tillbakagång beroende av funktion av gruppens överjag. 
Hon/han representerar ett positivt laddat jag ideal, som gruppen kan sträva efter att 
likna. Hon/han är också en symbol för hopp samt gruppens samvete som kan straffa om 
så behövs. Gruppmedlemmarna identifierar sig även ledaren på ett omedvetet plan och 
upplever sig därigenom som en grupp.  

Gruppen är att likna vid de omedvetnas teater (Svedberg, 2003, s.s.53-55). Om barnen 
ska bli accepterade av samhället och passa in i en grupp får de inte ge efter för de 
naturliga drifter som finns i vårt undermedvetna. Barnen med sitt jag samt med 
pedagogens hjälp lär sig att uttrycka och bete sig på ett sätt som passar sig i grupper. 
Under samlingar och olika grupparbeten så lär sig barnen att samarbeta och utvecklar en 
ansvarstagande personlighet.  Det barn som antagit ledarrollen har ofta anhängare i 
klassen som ser upp till henne/honom. Denna ledarroll får bli ett substitut för 
föräldrarnas auktoritet.  

Sammanfattning av gruppteorier 

Lars Svedberg (2003) skriver om fem olika gruppteoribildningar, som kan vara 
intressanta för barnens grupptillhörighet och kan appliceras på att, barn har är alltid mer 
eller mindre involverade i olika grupper på ett eller annat sätt från klassen i skolan till 
vännerna på och utanför fritidsverksamheten till aktiviteter utanför skolan som 
fotbollslag eller rid grupp. Grupperna utgår från den individualistiska och den 
grupporienterande teorin som representeras av behaviorismen och den symboliska 
interaktionismen. Den första gruppen är, gruppen som en marknad. Medlemmarna i 
denna grupp är beroende av belöningar. Om en marknad ska kunna skapas behövs ett 
givande och tagande samt att alla gruppmedlemmar accepterar gruppens normer och 
regler. Den andra är gruppen som en spegel, där man som individ kan utveckla och 
upptäcka sig själv. Den tredje gruppteorin handlar om gruppen som ett fält, man tittar på 
individens situation och man undersöker gruppens påverkan av individens beteende 
samt relationer mellan medlemmarna i gruppen. Den fjärde teorin tar upp gruppen som 
ett system.  



  

18

  
Här ses gruppen som ett öppet system som lever efter vissa regelbundna mönster, där 
allt mänskligt handlande uppstår, till exempel relationer, strukturer och processer.  

Systemteorin beskriver skeendet mellan individer i grupp, gruppen och individen och 
gruppen och samhället. Den sista och femte gruppen är gruppen som det omedvetnas 
teater. I denna grupp sätts vårt omedvetna i fokus, det innehåller våra naturliga drifter 
som vi inte hur som helst kan uttrycka fritt i samhället, utan måste hållas tillbaka och 
uttryckas på ett socialt och acceptabelt sätt.  

Teorier om ledarskap  

En ledare är ofta en reflekterande, systematisk planerare som kan lösgöra sig från 
rutiner, och andra göromål. Det gör hon/han genom att formulera olika idealbilder samt 
prioritera och delegera till exempel olika uppgifter till andra medlemmar i gruppen. 
Ledarskap är ett omfattande tema med historiska rötter. Det har så väl skett i ett mönster 
av beskrivningar av vad framgångsrika ledare arbetar med och vad en ledare ska arbeta 
med. Ledningen har setts som den verksamhet som tar tillvara på bestämda intressen till 
exempel ekonomin och vad som gör medarbetare motiverade samt intressen om hur 
ledaren ska vägleda gruppen i olika sammanhang.  

Om lusten till makt 

Svedberg utgår från Niccolò Machiavellis olika råd till den som vill erövra makt. 

Det första rådet handlar om pengar. I vårt fall har vi kopplat det till barn och har då bytt 
ut pengar mot leksaker och dylikt. 

Machiavelli säger: i det första fallet bör han/hon vara sparsam och då inte dela med sig 
av sina saker, i det andra bör han/hon inte förbise att utöva all sorts frikostighet, som att 
dela med sig av sina saker (Svedberg 2007, s.302). 

Följaktigen är det klokare att ha namn om sig att var snål, vilket medför vanrykte utan hat, än 

att, om man vill anses frikostig, vara tvungen att skaffa namn om sig att vara rovlysten, vilket 

medför vanrykte och hat (Niccolò Machiavelli, 1987, s.81). 

Det andra rådet kallar han, om sken och verklighet. Vi drog detta till att vara en i 
gruppen och inte vara den som får stå utanför och titta på att inte få bottenplatsen. Samt 
att som ledare kunna kontrollera vilka som är önskvärda i leken och vilka som är 
oönskade i leken och kunna göra denna sortering utan att någon pedagog ser och lägger 
sig i. Svedberg säger:  

 Den som bäst förstår att utnyttja rävens egenskaper lyckas bäst (Svedberg 2007, s.302).  

Att kunna ge ett sken av att man är delaktig i verksamheten, men samtidigt gör 
någonting annat. Människor som i vårt fall barnen är villiga att rätta sig efter det 
ögonblick som ges. De dömer efter skenet än efter verkligheten, för att de ser mer av 
verkligheten än vad de kan förstå (Svedberg 2007, s.302).   
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Det tredje rådet är: Om risken med mildhet.  

En furste bör eftertrakta att bli ansedd som mild och inte som grym. Men han bör akta sig för att 

missbruka mildheten (Machiavelli, 1987, s.83).  

Visst kan en ledare eftertrakta att bli sedd som en mild, ärlig och pålitlig person. Men 
om detta hotar att bli en påfrestning får han/hon inte dra sig för att ge upp dessa 
egenskaper. Mildheten kan skada det rykte om att ledaren är grym. Mildheten kan 
försumma den oordning som medför mord och rov i stor skala, som också skadar hela 
gruppen. Att vara grym är inget som en ledare behöver oroa sig för, då håller han sina 
gruppmedlemmar trogna och enade (Svedberg 2007, s.302). 

Det fjärde rådet: Om betydelsen av att bli fruktad. Det är mer riskfritt att vara fruktad än 
att var älskad. Det är för att människor är mer rädda att göra illa en fruktad ledare än en 
älskad. Men även om ledaren är fruktad ska han/hon se till att undvika att bli hatad.  

Av detta uppstår frågan om det är bättre för en furste att vara älskad än fruktad eller om det är 

bättre att var fruktad än älskad (Machiavelli, 1987, s.84).  

Det sista och femte rådet handlar om förakt. En furste blir föraktad om han anses till 
exempel obeslutsam, lättsinnig och feg. Därför måste en ledare sträva efter att mod, 
allvar och kraft ses synligt i hans/hennes handlingar. När han/hon gör detta är det ingen 
i gruppen som tänker på att lura eller bedra honom/henne. 

Den furste som skaffar sig ett sådant anseende är högt aktad och mot den som är högt aktad 

stämplar man svårligen; med svårighet angrips han om man vet att han är både enastående 

skicklig och vördad av sina undersåtar (Machiavelli, 1987, s.93).  

Demokratiskt visavi Auktoritärt ledarskap 

Svedberg tolkar Kurt Lewins teori om demokratiskt visavi auktoritärt ledarskap. 
Demokratiskt i förhållande till auktoritärt ledarskap är att gruppens normer och 
gruppens klimat har ett sammanhang med ledarens sätt att leda. Den auktoritära ledaren 
är den som enligt sig själv vet bäst och pekar med hela handen. I den gruppen kommer 
tillsist medlemmarna att sluta tänka själva och där med tappar sin vuxenhet och 
myndighet, detta gör att det går tillbaka i utvecklingen, dock behöver inte ledarpersonen 
vara en osympatisk personlighet, och är oväntat en ledartyp som många grupper frågar 
efter. Motpolen är den demokratiska ledaren, som strävar efter att göra medlemmarna i 
gruppen delaktiga i verksamheten samtidigt som han/hon aktivt driver grundläggande 
värden och mål för gruppen. Gruppens medlemmar handlar då moget både som 
individer och som grupp efter viss inskolning.  

Den tredje sortens ledarskap är det passiva ledarskapet, som uppstår när ledaren inte vill 
eller kan ta på sig ett konkret ledarskap. Ledaren kanske inte har ett fullt förtroende eller 
så finner han/hon ledarskapet som obehagligt. Ledaren vill inte sätta sig på eller vara 
mer än sina gruppmedlemmar. Enlig detta skall det finnas ett ”bästa” sätt att leda en 
grupp att vara en ledare. Man kan ta till sig den ledartyp man vill och anpassa sedan i 
verksamheten där man verkar (Svedberg, 2007, s.s.312- 314).  
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Sammanfattning av teorier om ledarskap 

De olika teorierna som tar upp ledarskap skriver Svedberg även om. Han utgår från 
Machiavellis teorier om hur man som ledare får makt genom olika faktorer och 
egenskaper. Machiavelli säger att pengar är en faktor till att man kan få makt, vi bytte ut 
pengar till saker för att kunna applicera hans teori i vår undersökning om vilka faktorer 
som påverkar ett barn att bli dominant, och får ledarrollen. Vi har också sett utifrån våra 
observationer, att saker är en hjälp på vägen för att få ett ledarskap och att få majoritet 
av gruppen med sig. En annan makt faktor är att som ledare göra en sak i verkligheten 
och sedan ge sken av att göra en annan, så att ingen märker, detta är ett sätt att få med 
sig gruppen. Det finns också risk med att man är mild. En ledare kan vara mild och god 
men i längden kan det skada ledarens rykte om att vara grym, och om en ledare är grym 
har han/hon ordning på sina gruppmedlemmar. Att vara fruktad är det fjärde rådet och 
för en ledare ett bra råd. Om en ledare är fruktad kommer inte gruppen att våga skada 
honom/henne. Dock ska ledaren se till att inte bli hatad, för det kan gör att det bli uppror 
i gruppen.  

Förakt är det sista rådet, en ledare får inte bli ansedd som feg eller obeslutsam. Detta gör 
att han/hon måste sträva efter att ha mod som syns tydligt i dess handlingar. Detta gör 
att ingen i gruppen kommer att lura eller bedra ledaren.  

Svedberg tar också upp Kurt Lewins teori om auktoritärt och demokratiskt ledarskap. 
Det auktoritära ledarskapet pekar med hela handen och gruppen kommer så småningom 
att sluta tänka själva för de har någon som redan tänker åt dem. Det demokratiska 
ledarskapet är motsatsen till det auktoritära ledarskapet. Den demokratiska ledaren vill 
att alla i gruppen ska vara delaktiga i verksamheten, samtidigt driver han/hon mål och 
värden för gruppen. Gruppens medlemmar handlar då moget efter en viss inskolning.  

Det finns också en passiv ledare som kanske inte är mogen för att ta ett ledarskap på 
sina axlar. Ledaren känner kanske också att han/hon inte får fullt förtroende från 
gruppen och då inte vill sätta sig på någon eller upplevas som mer än någon annan. I 
dessa olika ledarskapsteorier sägs det finnas det perfekta ledarskapet. Att ta den ledartyp 
som passar för verksamheten.         
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Kapitel 3. Resultat och analys 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra den dominanta rollen ett barn kan få i en 
barngrupp. I resultat delen kommer vi att beskriva det som vi sett under våra 
observationer. I delen, beskrivning av empiri så kommer vi att redogöra för våra resultat 
av de direkta observationerna med papper och penna samt resultatet för observationerna 
med videokamera. Resultaten vi kommit fram till redovisas i löpande text för delen 
direkt observation med papper och penna. I delen observation med videokamera så har 
vi valt att transkribera utvalda sekvenser av det inspelade materialet. Enligt etnografin 
är transkriberingen viktig för att kunna gå vidare med analys och tolkningsarbetet. Det 
är även viktigt för att kunna hantera den mängd data man samlat in. Vi har valt att 
transkribera våra observationer utifrån Jonas Aspelins Klassrummets mikrovärld (1999).  

3.1 Beskrivning av empiri 

Resultat av direkt observation med papper och penna  

Under våra observationer med papper och penna har vi kunnat sitta och anteckna utan 
att barnen visat allt för mycket intresse över vår närvaro. Vi har varit med och 
observerat både under samlingar och när barnen har haft fri lek. Under samlingen som 
varar i cirka 20 minuter, såg vi att de barn som syns och hörs mest ofta får bekräftelse 
av pedagogerna. Bekräftelsen består ofta av att barnet får ordet, oavsett om barnet 
räckt upp handen eller inte. De barn som inte valt att säga något glöms ofta bort.  

När barnen fick välja vad de vill göra under den fria leken såg vi: att samma barn som 
hörts och synts mest under samlingen var de barn som blev valda av sina kamrater, 
dessa barn i sin tur visste vad de ville leka och med vem. I den fria leken såg vi att de 
barn som styrde i lekarna var de barn som de andra barnen ansåg duktiga på just det 
som de lekte för stunden. I en grupp där barnen satt och ritade märkte vi att den som de 
andra barnen tyckte ritade finast fick mest uppmärksamhet och höjde därmed sin status 
i gruppen. Barn som trotsade pedagogen och gjorde sig roliga fick även med sig de 
andra barnen. Vi märkte att barnen i förskoleklassen är på olika nivåer när det gäller att 
tala, läsa och skriva. Om det är ett barn som behärskar detta så höjs barnets status och 
därmed får hon/han en sorts ledande roll.     

När vi observerade i årskurs ett under en lektion som varade i cirka 40 minuter, såg vi 
att det var mer situationen som bestämde vem som erhöll ledarrollen. I situationer som 
leds av pedagogen är det svårt att se tydliga roller hos barnen.  

Vi såg att pedagogen valde samma barn flera gånger och det fanns barn som inte fick 
någon fråga. Under grupparbetet vill barnen bestämma grupperna själva men pedagogen 
hade redan färdiga grupper.  Vi märkte snabbt att tjejerna tog mest plats och det gjorde 
de genom att prata rakt ut och genom att röra sig mer runt i klassrummet. 
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Resultat av observation med Videokamera  

De sekvenser vi valt ut har vi transkriberat så som Aspelin (1999) har valt att göra när 
han bearbetat sitt insamlade material från videoobservation. Vi såg videoobservationen i 
sin helhet ett antal gånger, för att sedan gå vidare med de sekvenser som vi fann 
intressanta. Dessa sekvenser såg vi om igen och koncentrerade oss då på vad som sades 
och vem som sade det. För att få en mer detaljerad utformning valde vi så som Aspelin 
(1999) att skriva ner sekvensernas tider och klockslag.  

Observeration i ettan när de arbetade med en gruppuppgift.  

Hela observationen varade i cirka 28 minuter (00:14:54 – 00:42:19), vi valde att plocka 
fram en sekvens som vi tyckte kunde spegla ett maktspel om den dominanta rollen. 
Denna lektion skulle barnen arbeta i grupp med att måla eller skriva om saker de sett i 
naturen, tidigare under dagen. Vi valde att observera tre pojkar som satt och färglade 
kopior från en fågelbok. De hade delat upp kopiorna så att de alla hade varsin.   

De tre pojkarna sitter på rad vid en bänk i klassrummet. Vi har valt att kalla barnen 
Jocke, Kalle och Börje. 

Situationen utspelar sig mellan 34:50 – 38:11 

Jocke sitter och tittar över axeln på Kalle.  

34.50 - 35.45 Jocke lutar sig över Kalle med en penna, Kalle tar pennan och säger, – Jag 
färglägger! Jocke lutar sig tillbaka och blickar ut över klassrummet. Småprat mellan 
pojkarna uppstår.  

35.46 Kalle – Sådär! 

35.47. Jocke lutar sig framåt – Nu ska du göra vattnet blått. 

35.50. Kalle – Nej, inte än.  Han fortsätter att färglägga sin fågel.  

35.55. Jocke sitter och tittar och tar en grön penna, och pekar han på Kalles teckning och 
säger – Så ska du göra ljusgrönt där, ursäkta mig! 

Vi såg redan från början att Jocke satt och tittade på vad de andra gjorde, han tittade för 
att se om de gjorde rätt. Kalle i sin tur har inte bett om någon hjälp och klarar sig bra 
utan Jockes kommentarer. Jockes blick vandrar fram och tillbaka mellan Kalles papper 
och boken. Han bryr sig mer om Kalles teckning än sin egen. Han verkar mer vilja 
bestämma eller rätta Kalle än att hjälpa till. Här tycker vi oss se att Jocke försöker att 
anta en dominant roll och det gör han genom att försöka kontrollera vad Kalle gör. 

Det uppstår en diskussion mellan Jocke och Kalle om det ska färgläggas med ljus eller 
mörkgrönt. 

35.59. Kalle – Men jag gjorde ju ljusgrönt där… 

36.00. Jocke – Nä, mörkt! 

36.02. Kalle – Nä, ljust! 
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36.03. Jocke – Nä, mörkt! 

36.04. Kalle – Nä, det är den ljusa.  

36.07. Jocke – Du ser ju här, ser du skillnaden du måste göra försiktigare, försiktigare.  

36.13. Jocke tar pennan ur Kalles hand. – Man kan ju inte göra så här... 

36.15. Jocke ritar hårt med pennan på ett papper.  

36.17. Jocke – Man kan inte göra så, då blir det mörkt.  

Jocke fortsätter att lägga sig i, genom att visa Kalle hur teckningen ska se ut. I 
diskussionen om ljus eller mörk penna ser vi att både Jocke och Kalle besitter 
dominanta egenskaper. Det som skulle vara en gruppuppgift ser mer ut som en kamp 
om att få rätt.  

Börje börjar visa ett intresse över vad de andra gör. Kalle sitter tyst. Börje lutar sig över 
teckningen. 

36.19. Börje – Jag ser att du har ritat utanför… 

36.22. Jocke – Det får man inte göra.  

36.24. Börje – Jo, det får man visst det! 

36.26. Börje går tillbaka till sitt.  

Här ser vi att Jocke försöker få med sig Börje emot Kalle. Börje håller dock inte med 
om att man inte får rita utanför och går tillbaka till sitt. Medan denna diskussion 
utspelar sig så sitter Kalle och ser fundersam ut och lägger sig inte i diskussionen.  

36.26. Jocke börjar hänga över Kalle och tar en penna. Jocke – Du ska rita brunt här!   

36.28. Kalle – Nej, inte bara brunt.  

36.29. Kalle puttar bort Jockes hand. Jocke börjar rita brunt på teckningen. Jocke – Vänta, 
vänta, jag ska bara… 

36.30. Kalle säger lite argt – Men jag färglägger! 

36.32. Jocke upprepar sig och viftar med pennan i Kalles ansikte. Kalle håller för sin 
teckning med sina händer. Jocke – Jag ska bara, jag ska bara.  

Jocke försöker färglägga brunt på Kalles teckning. När Kalle säger att det är han som 
färgläggar och håller för sin teckning så lutar sig Jocke tillbaka på sin stol. Här kan vi 
utläsa att kampen mellan två dominanta roller. Kalle verkar inte intresserad av att ge 
vika för Jocke, det ser ut som att Jocke även uppfattat det.  

Jocke sitter tyst en stund, och färglägger sin teckning. Tills han tar en penna och lutar 
sig långsamt mot Kalle. Kalle upptäcker det och försöker att stoppa Jocke. Jocke 
skrattar lite osäkert. Efter ett tag försöker Jocke närma sig Kalle igen.  

36.47. Jocke – Men alltså kolla, det ska vara brunt där!  

Jocke pekar på bilden och visar ett specifikt område på Kalles teckning. 

36.50. Kalle – Vart?  

Jocke visar på pappret. Kalle fortsätter att rita på sin teckning med en orange penna. 
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36.55. Börje sitter och pratar med sig själv… 

36.57. Jocke – Hallå, men det ska vara brunt. 

36.59. Kalle – Men nu blir det orange.  

37.03. Jocke – Men då blir det inte likadant.  

37.09 Jocke lutar sig tillbaka, tar boken som de färglägger ur. Jocke sätter sig så att de 
andra inte ska se vad han gör. 

I denna sekvens verkar det som om Jocke gör ett sista försök att få bestämma. Trots 
hans envisa beteende verkar han inte kunna påverka Kalle. Han tar boken så kan inte de 
andra se och då blir de tvungna att intressera sig för honom. När vi ser detta så 
framträder barnens roller i annat ljus. Vi antog från början att Jocke var den starkaste 
ledarrollen av de två men efter att ha sett detta så inser vi att det är Kalle som besitter 
den rollen. Jocke har gett sken av att vara den dominanta men som vi ser det så har han 
mest försökt att få bekräftelse av Kalle.  

37.11. Jocke – Jag ska bara kolla en sak. 

37.21. Kalle – Men jag måste kolla… 

37.19. Kalle tittar över axeln på Jocke. 

37.23. Kalle – Men det ska vara blått.  

37.26. Jocke – Nä nä nä nä…  

37.31. Kalle – Och blommorna ska vara gula.  

Här har det blivit ombytta roller och Jockes försök med att få Kalles uppmärksamhet 
har lyckats. Kalle har nu visat intresse för Jocke och börjat lägga sig i hur han ska göra. 
Jocke håller dock inte med Kalle när han påpekar hur det ska vara. Jocke verkar ändå 
nöjd över att Kalle bryr sig om honom.  

37.37. Jocke upptäcker att pappret som han ska färglägga är en annan bild än den på 
framsidan av boken. Bilden stämmer överens med en bild inne i boken.  

37.46. Jocke – Titta ser du? Det är skillnad, det är därför jag tog där, därför kolla här. 
Men egentligen ska det vara så. Det blir mycket finare så här än där. Så där blir finare.  

37.48. Kalle – Ja! 

37.49. Jocke lägger tillbaka boken framför Kalle. 

37.51. Jocke – Men skynda då Kalle. 

37.54. Jocke försöker måla på Kalles teckning. 

37.56. Kalle – Men slå upp min sida.  

 37.59. Jocke tar boken från Kalle och frågar. Jocke – Vilken sida är det? 

38.04. Jocke håller upp boken så att Kalle kan se. Andra barn kommer in i klassrummet 
och pojkarna börjar intressera sig för vad de gör.    

Mellan 38.04 – 38.11. Pojkarna lugnar ner sig och återgår till sitt. Jocke har fått sin 
uppmärksamhet av Kalle och kan då fortsätta färglägga utan att störa Kalle. 
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Sammanfattning  

Det vi såg i den här situationen är en pojke (Jocke) som till synes beter sig dominant. 
Från början så antog vi att det var han som var den dominanta av de två pojkarna. 
Senare i observationen så framgår det dock att det var den andra pojken (Kalle) som var 
den dominanta av de två. Hans dominans visade sig inte på en gång utan var mer 
indirekt.  

Det som vi trodde var dominans från Jockes sida visade sig vara försök att vinna Kalles 
uppmärksamhet. Det var när han misslyckades med det han visade en viss frustration. 
Det verkar ändå som om Jocke gärna skulle vilja ha den dominanta rollen, det ser vi i 
hans försök i att få med sig Börje mot Kalle. Jockes försök att få Kalles uppmärksamhet 
lyckas till slut och han lugnar då ner sig. Vi såg även att Kalle visade direkta tendenser 
att kunna bestämma men hans dominans visade sig vara mer inofficiell.   

Observation av en liten grupp ur förskoleklassen på skolgården efter en utflykt. 

Hela observationen varade i cirka 5 minuter (00:54:46 – 1:00:00) och vi har använda 
största delen av denna observation som ett exempel på den dominanta rollen.                                      

En grupp flickor har samlats på en gunga som finns på skolgården. I gruppen finns en 
flicka som visar sig vara dominant. Vi kommer att kalla henne Kajsa. En flicka som 
väntar på att få gunga har vi valt att kalla Anna.  

Situationen utspelar sig under mellan 55.15 och 59.13. 

55.18. Sju flickor står på en snurrgunga, man får plats två stycken på varje platta, en står 
innanför och en står utanför. Bredvid på marken sitter en pojke och plockar med sanden, 
han tittar på flickorna. På en bänk sitter en flicka, Anna och väntar på sin tur.  

          55.21. Anna – Får jag gunga efter nån? 

55.23. Kajsa på gungan tar en mindre flicka och ställer henne innanför sig själv. En annan 
flicka ramlar av och börjar leta efter en plats.  

55.24. En pojke kommer förbi springande och slår lite lätt på flickornas ryggar. Han blir 
genast tillsagd av en flicka.  

55.30. Anna – Snart är det våran tur… 

55.35. Några av flickorna tittar på henne men de flesta bryr sig inte om henne.  

55.37. Anna – Snart får någon annan hoppa av och vi får gå på. 

55.43. Nu tittar ingen ens på henne, utan de börjar snurra. Pojken sitter fortfarande i 
sanden.     
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I denna situation så ser vi ett visst utanförskap, Anna sitter själv och de andra flickorna 
bryr sig knappt om henne när hon pratar med dem. När Kajsa tar den mindre flickan och 
ställer henne innanför så är det ingen diskussion. Hon bara gör det. Flickan nöjer sig 
med platsen.  

Här handlar det mer om att få vara med i gruppen, det handlar inte så mycket om en 
kamp om ledarrollen utan att slippa vara utanför. Ingen ger upp sin åtråvärda plats. 

55.44. En annan flicka som gått runt lite kommer och sätter sig bredvid Anna.  

55.59. Anna går och hämtar sin jacka.  

55.54. Anna och den andra flickan sitter och håller på med något på bänken. Flickorna 
gungar och skriker. 

56.34. Anna – Hörrni! Snart är det våran tur!  

56.41. Flickorna ser inte heller på Anna utan fortsätter snurrandet. En flicka som verkar 
ha tröttnat går av gungan och sätter sig på en bänk. 

56.42. Flickan som stått innanför Kajsa vill stå utanför men Kajsa säger till henne att hon 
är mindre än henne och då går det inte.  

Anna fortsätter att säga till flickorna. De i sin tur tittar inte på henne. Trots att en flicka 
har gått av gungan så erbjuds inte Anna den platsen. Anna tar inte platsen. Flickan som 
har stått innanför Kajsa har tröttnat på att stå där, hon försöker flytta till en yttre plats.  

Kajsa argumenterar emot och säger att flickan är mindre storleksmässigt och därför inte 
kan stå ytterst. Man ser att många på gungan rättar sig efter vad Kajsa säger.   

56.48. Anna– Hörri! 

56.49. Flickan som suttit på bänken med Anna går iväg.  

56.55. Kajsa – Vi är inte färdiga än! 

57.00. Snurrandet fortsätter, de stannar för att byta platser och håll.  

57.30. En pedagog kommer och tar ett kort på flickorna som snurrar.  

57.39. Pedagogen sätter sig på en bänk en bit ifrån Anna, hon frågar Anna om hon har 
ritat något. 

57.43. Anna tittar på pedagogen med en uppgiven min och svarar. – Näää. 

57.48. Pojken som sitter i sanden pratar med flickorna om vilket håll de ska snurra. 

När Anna ytterligare en gång gör sig hörd så svarar Kajsa. Hon säger att de inte är 
färdiga än. Hon svarar för alla, ingen av de andra flickorna säger något. Pedagogen som 
kommer ser ut att inte förstå vad som pågår. Hon ser Anna men verkar inte inse att hon 
sitter och väntar på gungan. Pedagogen pratar med Anna. Pojken i sanden visar intresse 
genom att närma sig gungan men vågar antagligen inte fråga.  

57.54. Flickan som gått av gungan har närmat sig den igen. Pedagogen sitter fortfarande 
på bänken med kameran. Anna står nu upp och tittar på när flickorna gungar. 

58.00. Några blir störda av att flickan som gått av, står för nära, flickan svarar att hon 
väntar på att få gunga. Ingen svarar. 
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58.08. Anna lämnar bänken och går iväg. 

Både Anna och flickan som har gått av gungan visar tydligt att de vill gunga. 
Pedagogen tycks fortfarande inte visa intresse för vad som händer. Flickorna på gungan 
fortsätter att undvika de två flickorna. Anna verkar ha gett upp.   

58.33. En flicka erbjuder sin plats till flickan som står nära. Hon skyndar sig för att ta 
platsen. Kajsa säger att hon får ställa sig innanför en annan flicka. 

58.34. Anna kommer och ser det, hon säger att hon vill ha en plats. Hon går tillbaka till 
bänken.  

58.45. Flickorna diskuterar om vilken plats hon ska få, Kajsa leder diskussionen.  

58.46. Kajsa – Anna , du kan få stå här om du vill…innanför. 

58.51. Anna – Va? 

58.53. Kajsa – Du kan stå här, utanför henne.  

Här har vi sett att flickan som tidigare lämnat gungan får företräde fastän Anna har 
väntat länge. Trots att det finns plats så bestämmer Kajsa vart flickan ska stå. Ingen av 
flickorna säger emot henne. Det verkar som om Kajsa ändå är benägen att ge Anna en 
plats. Först hänvisar hon Anna till en sämre plats men sedan ångar hon sig och ger 
henne en bättre. Så fort Anna hoppar upp på gungan så är hon ser hon nöjd ut.   

58.57. Pojken som suttit i sanden har vågat sig fram och vill också vara med och snurra. 
Kajsa säger till honom vart han kan stå. 

58.59. Pojken vill inte stå på den angivna platsen och står kvar och tittar lite osäkert.  

59.06. En flicka säger att alla som står utanför måste göra racerfart, de börjar snurra igen.  

Mellan 59.06 – 59.13. Pojken har vågat närma sig, Kajsa hänvisar honom till att stå 
innanför en av tjejerna. Han vill inte det och står och väntar på ett nytt förslag. Kajsa 
och de andra flickorna erbjuder ingen annan plats och de börjar snurra.  

Sammanfattning 

I denna situation ser vi ett tecken på ett maktspel och vissa av de roller som finns i en 
grupp, flickan som sitter och väntar (Anna) har troligtvis inte någon hög status i 
gruppen, det märks genom att hon inte får någon uppmärksamhet av de andra flickorna. 
Kajsa däremot har antagit ledarrollen och styr och ställer med platserna. De flesta av 
flickorna på gungan säger inget, utan de passar på när de väl får vara med. 

”Samtidigt med gruppens strävanden att finna en ledare sker att annat spel, som syftar till att 

utse någon som kan inta platsen längst ner i hierarkin, fylla bottenplatsen.” (Lundqvist & Walch, 

1989, s. 56).     
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I situationen med Kajsa och de mindre flickan så är det tydligt att hon inte ifrågasätter 
Kajsas beslut. 

55.21. Anna – Får jag gunga efter nån? 

55.23. Kajsa på gungan tar en mindre flicka och ställer henne innanför sig själv. En annan 
flicka ramlar av och börjar leta efter en plats.  

55.24. En pojke kommer förbi springande och slår lite lätt på flickornas ryggar. Han blir 
genast tillsagd av en flicka.  

55.30. Anna – Snart är det våran tur…  

Kajsa visar sig dominant genom att argumentera emot och ta befälet när det gäller att 
dela ut platserna. Pedagogen är i denna situation frånvarande och kommer inte till 
Annas undsättning. I denna situation är gruppen stark men det är tydligt att saker och 
ting sker på Kajsas premisser. När väl Anna får en plats på gungan så glömmer hon bort 
att pojken har väntat lika länge och nu är i samma situation som hon var innan.  

3.2 Analys och tolkning 
I resultatet som vi fått fram från vårt material har vi sett olika faktorer som påverkar 
barnens sätt att anta olika roller, däribland ledarrollen. Här nedan har vi valt att redovisa 
dessa i punkter, faktorerna är inte listade efter någon specifik ordning. Eftersom vi vill 
se vad som påverkar ett barn till att anta en dominant roll så ska vi nu mer ingående 
förklara hur dessa kan påverka barnet och dess omgivning. Enligt etnografin är analys 
och tolkning delar som är sammanflätande, eftersom båda innebär att man skall förstå 
och överföra mening från sitt insamlade material (Kullberg, 2004 s.185)   

 

Pedagogen   

 

Närmaste vännerna 

 

Övriga barn i gruppen 

 

Situationen och miljön 

Pedagogen 

Under våra observationer såg vi att pedagogen har en väldigt central roll i förhållande 
till vem av barnen som ska ges utrymme. Pedagogen bestämmer vem som får ta plats 
samt vem som inte får det. Genom att uppmuntra vissa barn så tystas de andra ner. Vi 
såg exempel på att pedagogerna lät en del barn prata rakt ut under samlingen, medan 
andra inte fick prata rakt ut utan blev tillsagda att var tysta. Istället för att få de barn som 
ofta satt tysta att svara på frågan så valde man de som var benägna till att prata samt 
hade ett bra svar. Under samlingen som varar i cirka 20 minuter, såg vi att de barn som 
syns och hörs mest ofta får bekräftelse av pedagogerna. Bekräftelsen består ofta av att 
barnet får ordet, oavsett om barnet räckt upp handen eller inte.  
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De barn som inte valt att säga något glöms ofta bort. (Se, sammanfattning av direkt 
observation med papper och penna). De barn som hördes och syntes höjdes ofta av 
pedagogerna. Vi fick intrycket av att dessa barn och pedagogerna ingick i en egen 
dialog och de andra barnen blev iakttagare till detta. Under observationsstudien märkte 
vi att de barn som antagit en dominant roll i barngrupperna, sällan blir tillsagda att var 
tysta eller räcka upp handen. Ett exempel är samlingssituationen där dessa barn får 
positiv respons trots att hon/han inte följer de regler som finns i samlingen, till exempel 
handuppräckningen.  

Situationen med snurrgungan och flickorna är ett exempel på hur pedagogens beteende 
kan förbise viktiga händelser som kan påverka vilka roller barnen antar. 

          57.30. En pedagog kommer och tar ett kort på flickorna som snurrar.  

57.39. Pedagogen sätter sig på en bänk en bit ifrån Anna, hon frågar Anna om hon har 
ritat något. 

57.43. Anna tittar på pedagogen med en uppgiven min och svarar. – Näää. 

När Anna sitter ensam på bänken väljer pedagogen att inte gå fram och fråga hur det är 
fatt. Pedagogen verkar inte ha något intresse i vad som utspelar sig i gruppen utan 
förbiser Annas uppgivna min, som Anna fått genom väntan av att få ställa sig med de 
andra på gungan.  

Genom att enbart ta kort på flickorna på gungan, med ryggen vänd mot Anna, bidrar 
pedagogen till att det blir en mer uppenbar uppdelning mellan Anna och de andra 
flickorna.  

Tolkning av pedagogen 

Pedagogen spelar, enligt oss en stor roll när det gäller vilka roller som barnen antar. I de 
observationer vi gjort så har vi sett att relationen mellan pedagogen och ett dominant 
barn kan te sig på olika sätt. I en klass är det läraren som oftast har den största 
ledarrollen men det kan även vara så att läraren blir indirekt ledd av ett dominant barn. 
Det ser vi när pedagogen låter den dominanta rollen dominera och då indirekt 
godkänner detta beteende. Det kan pedagogen göra för att gruppen kanske lyssnar mer 
på det barnet än vad de gör på pedagogen. De barn som hörs och syns behöver inte ha 
ledarrollen men genom detta vill vi visa att pedagogen ändå framhåller att det är 
godkänt för vissa att bete sig på detta sätt. Barn som vanligtvis inte tar utrymme och tar 
sig ton blir mer ofta nedtystade. Konsekvensen kan då bli att de tysta barnen förstår de 
att det inte är någon idé att försöka ta sig ton och stannar kvar i sin tysta roll. Pedagogen 
kan även bemöta barnen på ett sätt som gör att deras roller inte märks så mycket. Det 
såg vi under de lektioner som var strikt lärarledda, då handlade det mest om att lyssna 
och skriva i sin egen bok. Som Ekholm och Fransson (1987) skriver i sin bok att en roll 
kan bestämmas av läraren, och de roller som finns runt omkring kan vara faktorer till 
hur elevens roll utformas.   
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I sin skriftliga översikt från skolverket (1995) skriver Kjell Granström och Charlotta 
Einarsson om den sociala inlärningen som sker i ett klassrum. De skriver att pedagogen 
kan omedvetet medverka till detta, genom att särbehandla de dominerande barnen. 

Närmaste vännerna  

Vi har i våra observationer upptäckt att ha vänner är viktigt för de barn som antagit en 
dominant roll, utan dessa vänner så finns det inte någon att var dominant över. De barn 
som har en dominant roll har ofta många vänner att välja mellan men har själv valt ut de 
som står henne/honom närmast.  Under samlingssituationen såg vi att samma barn som 
hörts och synts mest under samlingen var de barn som blev valda av sina kamrater, 
dessa barn i sin tur visste vad de ville leka och med vem (se direkt observation med 
papper och penna).  

Många av dem som visar dominanta tendenser letar efter bekräftelse hos sina vänner. 
När den dominanta rollen hamnar i en situation som hon/han inte kan hantera och som 
inte är självvald så händer det ofta att de vänder sig till vännerna för att få medhåll.  

I situationen med de tre pojkarna så ser vi att de två pojkarna Jocke och Kalle båda antar 
dominanta roller, men Jocke försöker visa sig mer dominant.  

När hans egna försök inte räcker blandar han in den tredje pojken, Börje för att få 
medhåll av honom. Men han får dock inget medhåll av Börje. 

36.19. Börje – Jag ser att du har ritat utanför… 

36.22. Jocke – Det får man inte göra.  

36.24. Börje – Jo, det får man visst det! 

36.26. Börje går tillbaka till sitt.  

Tolkning av närmaste vännerna 

De barn i en dominant roll som vi sett under våra observationer har omgett sig med 
vänner som gå i ledarens fotspår i större eller mindre utsträckning. När man ser 
situationen med Anna och Kajsa så är det uppenbart att Kajsa omger sig med vänner 
som hon kan styra över. Vi har dock inte sett Kajsa i någon situation med någon nära 
vänner. 

I denna situation har pedagogen gjort upp grupperna. Nilsson och Waldemarson (1988) 
skriver att i gruppen skapas en slags gruppdynamik mellan människor som kommer 
ihop, gruppdynamikens syfte är att först och främst underlätta för arbetet som pågår i 
gruppen. Efter att vi varit med i klassen, har vi sett att Jocke, Kalle och Börje vanligtvis 
är vänner med varandra. Nilsson och Waldemarson (1988) skriver också att i den egna 
gruppen skapas det en trygghet, genom att lära känna varandra och sedan att detta kan 
ledda till att gynna kreativiteten. Vi såg också att det är viktigt att få uppmärksamhet av 
den som har mest status. I detta fall är det Jocke som försöker få Kalles uppmärksamhet 
genom att ta boken. Det vi gjorde först vara att anta att Jocke var den som var dominant 
för att det tillsynes var han som pratade mest och gav instruktioner. Men när vi sett 
sekvensen ser vi att det handlar om något helt annat än att få bestämma från Jockes håll. 
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Jocke vill få Kalles uppmärksamhet och bli bekräftad. Börje som sitter bredvid Kalle 
under hela situationen får ingen uppmärksamhet av Jocke. (Se sekvens 37.11 – 37.31) 
Efter att Jocke har fått Kalles uppmärksamhet så lugnar han plötsligt ner sig och låter de 
andra två pojkarna rita i lugn och ro och Jocke själv ritar vidare på sin stencil.  

Även i gruppen med nära vänner sker en ansats att byta roll eller höja sin status när 
andra medlemmar i gruppen saknas, genom att försöka få uppmärksamhet från den 
person som har högst status för tillfället (Kalle). Det handlar också ofta om att den 
dominanta rollen väljer ut en vän som passar för stunden.  

Övriga barn i gruppen 

De barn som inte tillhör den närmaste vänskapskretsen till den dominanta rollen tar ofta 
tillfället i akt att få vara med. Barnet med den dominanta rollen vill ofta ha med sig så 
många som möjligt, de har svårt att acceptera att vissa barn inte imponeras av dem. Man 
märker en tydlig förändring i barngruppen när de med dominant roll är frånvarande. 
Förändringen blir att andra barn försöker ta den dominanta rollen.  

I de åldrar som vi har observerat så verkar det vara viktigt att inte sticka ut och många 
av barnen väljer att göra likadant som andra barn. Den dominanta rollen kan omedvetet 
få många av barnen i gruppen att göra samma som hon/han själv. Vi såg en flicka med 
dominanta egenskaper lämna ett bord för att gå till ett annat. Vid bordet där hon suttit 
satt flera andra och ritade, efter ett tag gick de där ifrån en efter en, för att gå bort till 
bordet dit flickan gått. Vi såg även att gruppen följde efter ett annat barn som också 
visade dominans och hämtade ett papper, precis som han nyligen hade gjort.  

Vi upptäckte dock att de två grupperna som vi studerade var ganska homogena. Barnen 
visade inte så stor benägenhet till att fastna i sina roller, till exempel det barn som hade 
den dominanta rollen en dag kunde ha en annan roll dagen efter. 

Tolkning av övriga barn i gruppen 

I observationerna vi utförde såg vi hur övriga barn i gruppen förhöll sig till de barn med 
ledarroller. De övriga barnen i gruppen gav de barn i en dominant roll mycket 
talutrymme och ifrågasatte dem väldigt sällan. De barn som var långt ner i 
grupphierarkin väntade ofta på att få vara med eller på att bli valda av den dominanta 
rollen. När det var dags för lekar så vara det många som ville vara med den dominanta 
rollen som hade roliga idéer. Barn som hade fina och populära leksaker antog en 
dominant roll inför de som ville vara med och leka. Det som Sten Lundqvist och 
Margareta Walch (1989, s.s.51-52) beskriver anser vi stämma in på många av det 
situationer vi sett. En ledare kan bli ledare på grund av att de andra i gruppen har en 
slags idoldyrkan gentemot ledarpersonen. Ledaren kan även få rollen för att han/hon 
har olika kvalitéer som till exempel är påhittig, har bra idéer om lekar, är en snäll 
kompis. Dessa egenskaper kan fylla gruppens behov. Detta har enligt oss ingenting med 
pedagogens påverkan att göra, utan gruppen finner sina ledare och andra olika roller 
utifrån andra faktorer. Dessa andra faktorer som citatet ovan nämner, fyller mer eller 
mindre gruppens behov. Till exempel kan de övriga barnen i gruppen utse en ledare på 
grund av dennes positiva egenskaper, barnen väljer den ledaren för att hon/han har en 
positiv inverkan på gruppen och på barnen som enskilda individer.  



  

32

 
Lars Svedberg (2007, s.34) skriver om att människor strävar efter att utveckla och 
behålla ett positivt sammanhållet självsystem, genom att söka upp människor som får 
oss att må bra, tänker lika, återspeglar och stödjer oss som individ. 

Situationen och miljön  

Situationer och miljöer är två faktorer som påverkar vårt val av rollen som vi antar. Vi 
såg i observationerna att barnens val av roll var situationsbundet. De barn som var 
duktiga på till exempel idrott och visade dominanta egenskaper då, antog inte samma 
dominanta roll när det var dags för högläsning. Den dominanta rollen märktes ofta i 
miljöer och grupper där barnet kände sig tryggt.   När vi observerade i årskurs ett under 
en lektion som varade i cirka 40 minuter, såg vi att det var mer situationen som 
bestämde vem som erhöll ledarrollen. I situationer som leds av pedagogen är det svårt 
att se tydliga roller hos barnen. I den fria leken såg vi att de barn som styrde i lekarna 
var de barn som de andra barnen ansåg duktiga på just det som de lekte för stunden. I 
situationer där gruppen halverades eller när det var många frånvarande märkte vi även 
en stor förändring i gruppstrukturen. 

Tolkning av situationen och miljön 

Som sagt så såg vi att barnens val av roller ofta var situationsbundna. Vissa barn som 
kände sig osäkra och var tystlåtna i en situation kunde i en annan situation framstå som 
säkra och dominanta. Barnen verkade känna sig trygga i en viss miljö och situation och 
då visade de en mer säker roll. I sekvensen med gungan så visar det sig att Kajsa har en 
given plats i gruppen. Hon befinner sig då i en situation där hon kan vara säker på att 
inte bli av med sin plats och kan då anta en dominant roll inför de andra. I sin 
dominanta roll kan hon delegera de andra flickorna (se sekvens 58.33 till 58.53).  

Aktiviteterna i verksamheten kan också spela en stor roll, vi märkte att de barn som de 
andra barnen ansåg vara duktiga på något fick bestämma just i den situationen. I den fria 
leken var det ofta de barn som kunde argumentera för vad just hon/han ville leka som 
fick ledarrollen.  

Situationer och miljöer som skiljer sig från det normala kan få stora delar av gruppen att 
anta nya roller. Olsson och Olsson (2000) skriver att varje medlem i gruppen har en 
ställning eller status som beroende på vilken grupp individen är medlem i. Lundqvist 
och Walch (1989) säger också att medlemmarna i en grupp snabbt antar en roll som de 
sedan förkastar eller accepterar. Det kan då hända att samma barn får samma roll i alla 
grupper som barnet medverkar i även grupper där barnet har sina närmaste vänner. 

Den statusfördelning som uppstår i en grupp är visserligen tämligen stabil, men inte 

oföränderlig. En ny situation, en ny uppgift, ett eventuellt misslyckande eller en ny medlem i 

gruppen påverkar och förändrar de mönster som finns, vilket kräver anpassning (Nilsson, 1996, 

s.41).    



  

33

 
Dominanta egenskaper 

Via våra observationer i klasserna såg vi vissa dominanta egenskaper hos ett antal barn. 
Angelöw och Johansson (2000) skriver att en ledares personliga egenskaper är 
begåvning, tävlingsanda, initiativförmåga, arbetsledarförmåga, övertalningsförmåga, 
självuppskattning och prestationsmotiv. Det vi har sett under vår undersökning är att de 
barn som antar en dominant roll antar några av dessa olika egenskaper.  

De som vi såg var att de barn som var begåvade och som hade talang för något till 
exempel läsa, rita samt kunde argumentera var de barn som ofta hade status i gruppen. 
Fler egenskaper var att barnen kunde vara roliga eller bestämmande samt envisa. 
Initiativförmågan var också en egenskap vi såg som gav en ledande position bland 
barnen. Som till exempel under samlingarna, de barn som visste vad de ville leka eller 
de barn som kom på något att leka, var de barn som fick med sig andra barn i sin lek. 
De barn som antagit en dominant roll kunde ofta helt sonika välja ut sina lekkamrater.  

De barn som inte kom på något att leka, inte blev valda eller inte var tillräckligt snabba 
att följa med de barn som tog initiativ satt oftast kvar på mattan när de andra hade gått 
(Se direkt observation med papper och penna). Vissa barn såg vi hade även 
övertalningsförmåga som gjorde att de blev ledare på grund av att de andra barnen inte 
vågade säga emot och gå sin egen väg. De barnen med övertalningsförmåga kunde även 
vara de som var mest dominant och fick ofta sin vilja igenom, till exempel i situationen 
med Kajsa som leder snurrgungan. 

Hon har övertalningsförmågan som egenskap, hon talar högt och bestämt om vilka i 
gruppen som ska stå vart, ingen i gruppen går emot henne (Se sekvens 56.42-58.57). 
Men vi såg även ett försök till övertalning när Jocke försökte övertala Kalle. Men Kalle 
var envis och stod för sin sak tillräckligt länge för att Jocke sedan skulle ge upp (Se 
sekvens 36.26-36.32. ).  

De barn som kunde argumentera fick uppmärksamhet från pedagogerna och det ofta i en 
positivbemärkelse och därigenom fick hon/han en slags status. Dessa egenskaper gjorde 
att barnen fick en dominant roll i den gruppen som de för tillfället befann sig i. Detta 
stämmer överens med vad Lundqvist & Walch (1989) skriver att ledaren i en grupp 
även kan få sin ledarroll för att hon/han är påhittig respektive är en snäll kompis.    
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Kapitel 4. Diskussion 

Lundqvist och Walch (1989) säger att faktorer som påverkar ett barn att ta eller som har 
den dominanta rollen i en grupp kan vara att barnet är påhittigt till exempel har bra idéer 
om lekar samt är en snäll kompis, de säger också att barn med förutsättningar som till 
exempel jagstyrka och förmåga att samla och leda utnämns till ledare. De menar också 
att den sociala påverkan spelar stor roll. Vi tror också att barn har olika förutsättningar 
för att kunna anta olika roller, men att vi vuxna kan påverka barnens beteende mer än vi 
tror, vi visste dock inte innan att det kunde vara så pass mycket påverkan från oss vuxna 
som det visade sig att vara. Det är där vi som pedagoger kommer in och kan lyfta eller 
sänka barnen och på så vis påverka barnen vilka roller de tar eller får. Den delen av 
resultatet som innefattar pedagogen blev för oss ett uppvaknande. Vi hade innan tyckt 
att pedagogen vi filmat låtit barnen prata jämt fördelat, och när vi först kom ut och 
observerade drogs vi till att titta mer på de barn som syntes och hördes, för det var just 
de barnen som ofta fick ordet. För en utomstående kan det beteendet tolkas som om det 
är de barnen som bestämmer och är dominanta. Men vi såg dock genom våra 
videoobservationer att de barn som antagit en dominantroll eller ledarroll inte alltid 
gjorde det på ett högljutt eller iögonfallande sätt, utan mer i tysthet och mer indirekt. 

Eftersom vårt syfte och frågeställning handlar om den dominanta rollen så har vi inte 
skrivit så mycket om övriga roller. Men en upptäckt som vi gjorde under vår 
undersökning var dock att det inte alltid handlar om en eftertraktad ledarroll utan om att 
inte vara den som hamnar längst ner i grupphierarkin. Att få bottenplasten är något man 
vill undvika, det är plats som ingen vill ha. Det finns barn som anstränger sig mer än allt 
annat för att inte hamna i den rollen, men det finns även barn som utan protest placerar 
eller placeras längst ner i hierarkin. Det är ofta ett barn som är van sen tidigare att inta 
den platsen i gruppen. I andra grupper är det mer tydligt att barnen inte vill inta 
bottenplatsen i gruppen, och ofta är det barn som själva är rädda för att hamna där 
(Lundqvist & Walch, 1989, s.s.56-57). Detta kan också leda till mobbing i grupperna, 
när det blir en kamp mellan barnen att inte inta bottenplatsen. Ett barn som inte 
accepterar att ta bottenplatsen brukar då börja ge sig på det barnet som han/hon anser 
svagare än sig själv för att slippa att ta den oönskade platsen. 

Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.  

(Lpo 94, s.3) 

Machiavellis andra råd (Svedberg, 2007, s.302) om lusten till makt handlar om sken och 
verklighet och behandlar enligt oss, även popularitet och bottenplats. Barnet som 
tillägnat sig den dominanta rollen kontrollerar vilka som är önskvärda i leken och vilka 
som inte är det. Det barnet ger skenet av att det utvalda barnet är önskat i leken. Men 
kan i verkligheten välja ut något av de andra barnen för sin egen vinnings skull.  

Vi som vuxna har också roller, barnen ser hur vi behandlar varandra i gruppen och beter 
sig antagligen utifrån det. Roller är något som alltid kommer att finnas, det skulle vara 
konstigt om alla var och betedde sig lika. Så länge som vi har ett bra klimat i gruppen 
och alla känner sig trygga så finns det ingen anledning att försöka bryta upp 
rollstrukturen.  
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När det gäller dominans och ledarroll så är det enligt oss viktigt att dessa inte går till 
överdrift. I våra grupper behöver vi folk som kan ta ansvar och våga delegera, om det 
inte funnits det så hade mänskligheten inte befunnit sig där den är idag. Detta ledarskap 
måste dock hållas på en nivå där man visar hänsyn för övriga gruppmedlemmar. Detta 
är för oss en blandning av auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Svedbergs (2007, 
s.314) tolkning av Kurt Lewins teori nämner även att man kan ta till sig vilken ledartyp 
man vill och sedan anpassa den till den grupp man verkar i. 

I teorin som tar upp gruppen som marknad, så skriver Svedberg (2003, s.s.23-24) om att 
man kan utveckla krav på rättvisa genom förhandlingar och kompromisser. Låt oss då 
koppla detta till de klasser och pedagogerna som vi har observerat. Dessa grupper har 
sociala mål att arbeta med. Några av dessa mål som barnen och vuxna bestämmer ihop, 
kan handla om att vara rättvis och behandla alla lika. Gruppernas struktur kan genom att 
arbeta med dessa mål ändras och bli till det bättre för alla. Man kan även bättra klimatet 
i gruppen genom att som pedagog lära barnen att förhandla och kompromissa. På så sätt 
kan klyftan mellan de barn med den dominanta rollen och de barn som framstår som 
tystlåtna och tillbakadragna bli mindre. 

Om vi ser till vad Svedberg (2000, s.s.20-21) och behaviorismen säger om individen så 
tolkar vi det som om vem som helst kunde anta en dominant roll. Enligt behaviorismen 
så är människan ett blankt blad när hon föds och vi kan påverka henne genom positiv 
eller negativ förstärkning.  Vi tänker oss ett nyfött barn, varje gång barnet gör något 
som påminner om en dominant handling så förstärker vi den handlingen positivt. Om vi 
samtidigt förstärker underordnande handlingar negativt så lär sig barnet att det är bra att 
ta för sig och bestämma och inte alls bra att dela med sig eller lyssna på andras åsikter. 
Om fallet skulle vara så, så skulle man enligt oss kunna uppfostra en ledare av alla 
nyfödda barn. Vi tolkar det som att enligt behaviorismen skulle vi kunna uppfostra olika 
sorters ledare. Om vi bara gav uppmärksamhet till barnet när det gjorde något negativt 
så skulle barnet suga åt sig av den uppmärksamheten och då skulle vi kunna få en 
tyrannisk ledare som inte använde sig av några positiva handlingar alls. Här kan man se 
teorin som ser gruppen som en spegel (Svedberg, 2007, s.34), människans jag, hennes 
medvetna, blir till i mänskliga möten och hon formas efter de reaktioner och attityder 
hon träffar på under livets gång. Människans sätt att uppfatta sig själv blir en spegling 
av sociala erfarenheter. 

Vi undrar om vi måste ha en ledare? Kan vi ha fungerande grupper där alla är jämlika 
och delar på arbetet rättvist? Det finns de som anser att grupper inte behöver ha en 
ledare. De anser att ledaren inte är önskvärd eller nödvändig. Ett argument är just att det 
går att ha en grupp utan ledare om alla är jämlika och har lika värde. Enligt Svedberg så 
anser han att det är uppfattningar som inte grundar sig i någon lyckad erfarenhet. Han 
menar att om vi tittar på gruppers historia så finner vi inte några varaktiga grupper där 
det fungerat att inte haft någon ledare (Svedberg, 2007, s.s.297-299) Vi ställer oss lite 
frågande till hans påstående. Visserligen har vi svårt att dementera hans påstående om 
grupper utan ledare i historien. Dock anser vi att Svedberg är lite hård i sitt resonemang, 
vi menar att grupper där alla är jämlika och kan dela på arbetet existerar.    
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Dock finns det alltid en sorts informell ledare, även i dessa grupper men att ledarrollen 
är mer rörlig och anpassbar. I en sådan grupp så anser sig inte övriga medlemmar ledda. 
Den tanken är mer åt den demokratiska ledaren (Svedberg, 2007, s.313) som vill göra 
alla medlemmar delaktiga och skapa vi-känsla.  

Om inte ledaren ger sig an ledarrollen helt och hållet kanske gruppen går emot honom/henne. 

Då kan det skapas en otrygghet och normen med olika tankar om gruppens kultur kan gå till 

spillo (Harty och Harty 2004).  

Med hjälp av ovanstående citat så har vi valt att diskutera om det är medlemmarna i 
grupper som gör ledaren? Vi kan se tillbaka på många historiska ledare som har haft 
gruppmedlemmar som stått honom/henne nära och arbetat i det tysta. De medlemmarna 
kan ha en baktanke med det, för när det sedan om gruppen misslyckas låter man ledaren 
ta skulden. På så sätt är det inte alltid ledaren som är regerande och bestämmer, utan 
övriga gruppen kan ha valt en ledare som i sig är smickrad men som man senare ger 
skulden vid ett misslyckande. Gruppens medlemmar kan vända sig emot ledaren och då 
är det nästintill omöjligt för den forne ledaren att vara kvar i gruppen.  

Hur ser vi då på dessa grupper vi har sett och den dominanta rollen? Vi fann att dessa 
grupper var relativt homogena och att de barn som antagit en dominant roll inte 
utmärkte sig på ett så direkt sätt som vi hade haft tankar om innan. Trots att vi både fann 
dominanta egenskaper och faktorer som påverkar barnen att anta eller få en dominant 
roll så anser vi att grupperna var relativt harmoniska. Barnen har antagit roller i 
grupperna som de kan leva med och de barna med ledarrollerna visar inte ett tyranniskt 
ledarskap. De barn som tillägnat sig den dominanta rollen håller sig oftast innanför de 
normer och regler som finns i klasserna och kan därför stå i en viss harmoni med övriga 
medlemmar. Vi kan se att det som Bo Harty och Mia Harty skriver om ledaren och 
gruppen faktiskt passar in på de grupper vi har observerat.  

“En ledare står i fullstädig harmoni med gruppen när hon/han symboliserar och står för 

gruppens samlade normsystem med så väl förbud som ideal. Gruppen känner sig trygg och 

bekräftad och därför ger ledaren sitt fulla förtroende.” (Harty och Harty, 2004, s.107)   

Vi måste dock tillägga att vi sett tendenser på att det inte alltid verkar fungera smärtfritt 
i grupperna men i det stora hela så ser det ut som att barnen är nöjda och trygga i sina 
roller. Det kan bero på gruppens dynamik. Gruppdynamiken skapas när människor möts 
i en grupp, den hjälper då till med underlätta arbetet i gruppen. Utifrån den skapas en 
trygghet (Nilsson och Waldemarson 1988). I fältteorin har gruppdynamiken en stor 
betydelse, i teorin utgår man ifrån att individens beteende är ett resultat av både 
individuella egenskaper och miljön som är runt omkring. Utifrån detta öppnar fältteorin 
för den sociala helheten, och undersöka gruppens inverkan på individens beteende 
(Svedberg 2003, s.s.38-40).  

Observation som metod tycker vi passade oss väldigt bra för att vi har sett mycket som 
vi annars kanske skulle ha gått miste om. Vi märkte att barnen var nyfikna i början men 
att det hade mer med nyhetens behag att göra, efter ett tag så betedde de sig som vanligt. 
Pedagogerna var däremot mycket medvetna om kameran, vi kände direkt att det blev 
skillnad på deras förhållningssätt mot barnen. En pedagog sa till och med att hon blev 
stressad av kameran.  
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Vuxna är däremot medvetna om kameran och den som filmar. Deras agerande blir ofta 
påverkat av vad syftet är med filmandet. Det blir svårt att få fram naturliga beteenden 
eftersom den vuxne oftast vill visa sina bra sidor och då kan det uppstå konstiga 
situationer (Pramling Samuelsson och Lindahl, 1999). Men efter ett tag med kameran i 
rummet så slappnade även hon av och vi anser att vi fångade den vanliga miljön i den 
mån vi kunnat. Det var dock barnen vi fokuserade på och där fick vi bra material att 
arbeta med. Hade vi använt oss andra metoder, till exempel intervjuer skulle vi 
möjligtvis ha kunnat få ett annat resultat. Om vi skulle ha intervjuat pedagogerna så 
skulle svaren kunnat bli svävande och pedagogerna skulle kanske ge oss de svar som de 
antog att vi ville ha. Pedagogerna skulle eventuellt svara vad de själva tyckte passade 
bra och de skulle kanske inte svara hur de egentligen arbetar.  

Genom att vi filmat våra observationer så kan vi under vår bearbetning av det insamlade 
data, endast se det som visas på filmen och ser inte sådant som utspelar sig utanför 
filmens objektiv. Då kan det lätt bli att man tolkar aktörernas sätt att vara till exempel 
kroppsspråk och konversationer på ett sätt, men som kanske menas på ett annat, för 
aktören påverkas av saker som sker utanför kamerans objektiv. Barnen kan tappa 
koncentrationen på grund av kameran och vill kanske vill skoja och då som observatör 
får man svårt att se barnets verkliga jag eller vad barnet egentligen ska göra. Som vuxen 
är man oftast mer medveten om hur man beter sig inför andra, och då när någon filmar 
vill man framstå i bra dager. Och då kanske man inte är sig själv till hundra procent utan 
lägger till en mask eller spelar en omedveten teater liknande en falsk fasad i en 
observations situation. Observation som metod kan enligt oss anses tidskrävande. För 
att få en bra grund till undersökningen måste man ha mycket material att utgå ifrån och 
det i sig tar en lång tid att samla in. Vi anser att vi använt vår tid väl men ger 
rekommendation till att tänka på att avsätta mer tid till observationen än vad man tänkt 
från början. 

Vi upptäckte tidigt i vår undersökning att det var svårt att hitta litteratur som passade in 
på just vår undersökning om den dominanta rollen och ledarskapet i barngrupp. När vi 
sökte på olika ord som vi trodde skulle passa för den dominanta rollen och ledarskap 
hänvisades vi till litteratur om pedagogen och om ledarrollen som en klasslärare tar. Det 
som dök upp om dominans och ledare, var inom företagsledare och chefer, alltså vuxna 
ledare. Vi upptäckte att det fanns mycket forskning om de vuxnas ledarskap men inte 
om barns ledarskap. Varför det är så vet vi inte. Vi fick då istället söka oss vidare på 
andra ord som barngrupper och roller. För att hitta den litteratur vi ville ha med i vår 
undersökning, där fann vi mer om barn, olika barngrupper och rollerna inom 
barngrupperna. I litteraturen om roller togs ledarrollen upp som också hade applicerats 
på barn. Vi tycker att det är konstigt att det inte finns mer litteratur om den dominanta 
rollen och ledaregenskaper ibland barn. För just under sina tidigare levnadsår är det för 
sin egen självkänsla viktigt att ingå i en grupp och att få känna tillhörighet, eller att i 
alla fall ha någon nära vän, för att utvecklas som person men också socialt.    
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Vidare frågor 

Hur mycket ska vi som pedagoger påverka, ska vi gå in i gruppens struktur och ändra 
och ifrågasätta barnens roller? I sekvensen med Anna och snurrgungan går en flicka av 
men Anna erbjuds ändå inte den platsen. Hon tar inte heller initiativet att försöka ta den. 
Ska då pedagogen gå in och utmana Anna att ta för sig eller ska hon/han tona ner Kajsas 
dominanta roll? En annan fråga vi ställer oss är om man kan påverka barnens 
rolltagande genom konstellationen av grupper i skolan. Blir det någon skillnad om man 
har pojkar för sig och flickor för sig? Kan ålderblandade grupper påverka rolltagandet? 
Detta är frågor som vi ställer oss efter genomförd undersökning.            
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Bilaga 1. Brev till föräldrar 

Stockholm 2007-04-20  

Hej föräldrar och barn!  

Vi heter Charlotte och Carolina och gör vår verksamhetsförlagda utbildning här på 
XXXX, ni har säkert träffat oss någon gång under de läsår som vi har varit här. Vi går 
näst sista terminen på Lärarhögskolan och studerar till Fritidspedagog och lärare för 
yngre åldrar.   

Under vårterminen skriver vi en C-uppsats tillsammans, den handlar om gruppdynamik.  

Vi kommer att utgå från observationer i klass och på raster. De är vi två som kommer 
att genomföra dem och det kommer vi dels att göra genom videoinspelning av vissa 
delar av verksamheten. Det vi spelar in kommer enbart vi att titta på och vi kommer att 
använda oss av det som underlag till vår undersökning och ej använda det i något annat 
sammanhang. Vi filmar även för att kunna gå tillbaka och titta på situationer ur andra 
synvinklar. När vi är klara med vår undersökning så kommer vi att förvara dessa 
inspelningar på ett säkert ställe och sedan förstöra dem. Vi kommer självklart inte att 
nämna några namn eller avslöja var vi har gjort våra observationer.   

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas.   

Vi ber därför er om tillåtelse om att genomföra dessa observationer under de närmaste 
veckorna (v.17- 19). 
När vi är i skolan så får ni självklart ta kontakt med oss annars så kan ni ringa.    

Med Vänliga Hälsningar!  

Charlotte Svärd (X)  Carolina Karlström (X)     

XXX-XXXXXXX  XXXX-XXXXXX  

..………………………………………………………………………………………………………… 
V.g. lämna denna talong till X eller X omgående. 

                  
 Jag godkänner att mitt barn är med i observationen med videoinspelning:        

Ja 
Nej  

Namn…………………………………………………………………………………… 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

                        

http://www.lararhogskolan.se

