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Sammanfattning 

I vår kvalitativa undersökning har vi utifrån observationer av ett grupparbete studerat elevers 

interaktion. Våra forskningsfrågor gällande roller, förhållningssätt och kommunikativa 

strategier har varit grunden för vår analys. Vi observerade en grupp elever i årskurs 4 vid två 

tillfällen. Under observationerna använde vi oss av videokamera och kompletterade med 

loggboksanteckningar. Filminspelningarna och anteckningarna bearbetades och intressanta 

sekvenser valdes ut som transkriberades. Ur ett relationellt perspektiv sker ett samspel med alla 

i gruppen. Resultatet visar att två elever tilldelades och intog roller som dominanta i gruppen. 

Vilket innebar att å ena sidan gav de andra i gruppen två elever dominant utrymme, å andra 

sidan intog de andra och fick roller som bidrog till att arbetet fördes framåt. Alla i gruppen 

använde olika kommunikativa strategier i samtalen, de dominanta eleverna var mer skickliga på 

att få igenom sin vilja med hjälp av dessa kommunikativa strategier. Vi tolkar även att de 

dominanta elevernas förhållningsätt kan påverka arbetets framfart, då de elever som inte var 

dominanta hade svårt att få gehör för sina förslag som enligt vår tolkning kunde ha varit lika 

värdefulla för att lösa uppgiften. Vår studie visar att den interaktion som förekom mellan 

eleverna kan ge oss blivande lärare kunskap om roller, förhållningssätt och kommunikativa 

strategier i en grupprocess. I förlängningen kan den förståelsen ligga till grund för att hjälpa 

elever att utvecklas sin kommunikativa förmåga i dialog med andra. 
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1. Inledning 

De flesta som gått i svensk skola har i något sammanhang stött på grupparbete, så har även vi, 

Hans och Maria, gjort. Vi minns grupparbeten där allt fungerade riktigt bra, vi minns 

grupparbeten där det inte fungerade bra. Både vi och andra intog olika roller och det skedde en 

inordning i ledet när arbetet skulle utföras. Visst fanns där klasskamrater som inte bidrog till 

något alls och det fanns klasskamrater som skulle göra allt själv. Under lärarutbildningen har det 

förekommit grupparbeten i så gott som varje kurs, med nya deltagare varje gång, där vi 

ytterligare funderat över hur rollfördelning och hierarkier påverkat grupprocessen. Från VFU-

perioderna noter vi att det förekommer grupparbeten i olika mängd. Enligt Hammar Chirac 

(2008) har grupparbete som arbetsform minskat inom skolan, samtidigt som trenden är den 

motsatta i samhället i övrigt (Hammar Chiriac, 2008). En av anledningarna till att grupparbete 

minskat i undervisningen kan enligt Granström (2003) bero på att lärare har för liten kunskap 

om grupparbetets olika processer (Granström, 2003). 

 

Med vårt examensarbete ökar vår förståelse för gruppdynamiken och det som sker under en 

grupprocess, gällande roller, förhållningssätt och kommunikativa strategier. Så att vi som 

verksamma lärare kan skapa bra förutsättningar i skapandet av grupparbeten, då vi anser att det 

är ett arbetssätt vi vill alternera med andra undervisningsformer.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att studera en grupp elever under en grupprocess, hur deras roller, förhållningssätt 

och kommunikativa strategier påverkar varandra under ett grupparbete. 

 

 Vilka roller intar eleverna i gruppen vi observerar? 

 Vilka förhållningssätt framträder under grupparbetet? 

 Vilka kommunikativa strategier använder deltagarna? 

1.3 Avgränsningar 

När vi påbörjade inläsningen av litteraturen inför denna studie stötte vi exempelvis på 

Granström (2003) som diskuterar lärarens påverkan på grupparbete (Granström, 2003). Under 

observationerna noterade vi även att det fanns faktorer som påverkar gruppens arbete, såsom 

etnicitet och genus. Dessa är intressanta faktorer men vi valde bort dessa i det här arbetet. 

1.4 Definition av grupparbete  

Här har vi samlat olika definitioner av grupparbeten.  

 

Grupparbete är en arbetsform som innebär att människor skall lösa problem eller uppgifter 

tillsammans.(Granström, 2008, s.125) 
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Grupparbete innebär att två eller flera elever har en uppgift som de skall lösa gemensamt. 

(Hensvold, 2006, s. 47) 

 

Aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som löser en gemensam uppgift, utför ett 

arbete, leker eller håller på med någon annan verksamhet tillsammans. (Stensaasen & Sletta, 

2000, s.32) 

 

Grupparbete enligt Nationalencyklopedin (2009): 

Som alternativ till den i skolan vanligen förhärskande inriktningen av elevernas arbete på 

individuella prestationer har man i modern pedagogik betonat samarbetets och de 

gemensamma insatsernas roll. Två eller flera elever enas i samråd med läraren om en 

gemensam uppgift, ofta med moment från flera av skolans ämnen. Grupparbete syftar till att 

lära eleverna att tillsammans organisera och genomföra studiearbetet, alltifrån dess planering 

till dess redovisning i muntlig eller skriftlig form. 

 

När vi pratar om grupparbete fortsättningsvis utgår vi från definitionerna av Granström (2008) 

och Hensvold (2006), som båda har som utgångspunkt att grupparbete kan formuleras som att 

en uppgift ska lösas av ett antal personer. 

2. Tidigare Studier  

Under kapitlet inleder vi med en historisk tillbakablick, vidare behandlas tidigare forskning 

gällande grupprocess, roller, förhållningssätt, härskartekniker, ambitionsdifferens och 

kommunikationsteorier.  

2.1 Historisk tillbakablick  

När vi tagit del av tidigare studier har vi kunnat se en förskjutning från ett mer individinriktat 

essentiellt fokus till ett mer relationellt fokus. Alltså från de roller och platser som uppstår i 

gruppen är något hos individerna inneboende till ett mer processituationsinriktat. 

 

Granström (1998) tar upp Bales (1950) som en av förgrundsfigurerna i den socialpsykologiska 

smågruppsforskningens historia, han analyserade interaktionsprocesser i små grupper 

(Granström, 1998). Amerikanska studier från 1970-talet (Johnson et al.1976 i Hammar Chirac 

2008) visade att i grupparbeten kan det finnas elever som inte bidrar till arbetet och inte lär sig 

något under arbetet. Man såg även en tendens till att en eller två elever dominerade i gruppens 

arbete (Hammar Chiriac 2008). Från samma årtionde (Leader, 1973 i Granström, 1998) 

forskades det på personlighetsvariabler i ett försök att beskriva interaktion. I undersökningarna 

återkom ofta följande variabler på personligheter: dominans - underkastelse, allvarsam - 

uttrycksfull, positiv - negativ och konform - originell. Den personlighet som är mer engagerade 

i grupparbete är de dominanta och aggressiva jämfört med nedstämda och ängsliga personer 

(Granström, 1998). Gruppforskare har noterat att olika roller utvecklas i de flesta grupperingar. 

Couch (1960 i Granström, 1998) beskriver gruppmedlemmarnas roller som motsatspar: 

dominanta och undergivna roller, positiva och negativa, seriösa, allvarliga och uttrycksfulla. 
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Bales (1970 i Granström, 1998) separerar uppgiftsorienterade och relationsorienterade roller 

(Granström, 1998). En aspekt som påverkar människor som samspelar i olika sammanhang och 

inte minst i en grupp är den norm som påverkar gruppens samarbete. Enligt Steiner (1976 i 

Hammar Chiriac, 1999) är normer de oskrivna reglerna som bestämmer vem som får göra och 

säga vad i olika situationer. Dessa gäller för alla gruppmedlemmar i gruppen och om 

normsystemet är utvecklat och accepterats av alla i gruppen kan det underlätta för gruppens 

arbete och samarbete (Hammar Chiriac, 1999). Levine och Moreland (1990 i Granström, 1998) 

lyfter fram fyra normfunktioner i en grupp (Granström, 1998): 

 

 Regleringar om fördelningen gällande belöningar och ansträngningar. 

 Konfliktskydd mellan gruppmedlemmar 

 Hur gruppen kontaktar utanförstående. 

 Gruppens innersta värderingar. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Grupprocess 

Enligt Granström (2003) uppstår en process mellan individer som ska arbete i grupp. Processen 

består att skapa normer för samarbetet, roller och platser i gruppen söks t.ex. vem som ska ha 

ledarskapet. Processen för att skapa gruppen är viktig och får inte nonchaleras, då det är en del 

av mänsklig samvaro. Det är lärarens uppgift att skapa en gruppsammansättning men likväl 

måste läraren ha tålamod att låta gruppen forma sig efter deltagarna (Granström, 2003). 

 

Granström (2007) tar upp att när elever arbetar tillsammans i grupp, startas även processer där 

de tillsammans utforskar sin egen identitet, åsikter och andras värderingar. Behovet finns även 

att jämföra upplevelser av musik, dataspel, disco och så vidare. Förutom att arbeta med 

uppgiften, från läraren, driver eleverna parallellt projekt om identitetsskapande och 

undersökning av nuet. Uppgiften från läraren och elevernas egna projekt krockar och enligt 

Granström (2007) kan läraren välja mellan två vägar. Antingen sluta att använda grupparbete 

som arbetssätt eller lära sig mer om de processer som sker i en grupp, detta för att skapa 

situationer för grupper där både personlig utveckling och lärande kan ske (Granström, 2007). 

 

Diskussioner mellan elever som arbetar i grupp kan enligt Hammar Chirac (2008) leda till att 

arbetet fortskrider och nya idéer växer fram. Gruppdiskussionerna utvecklar även 

argumentationsteknik och kritiskt tänkande hos eleverna (Hammar Chiriac, 2008). 

 

Det finns psykologer (Johnson, Johnson, & Holubec, 1988 i Webb 2009) som menar att grupper 

utvecklas effektivt om gruppen för diskussioner om samverkan och dess utveckling. Dessa 

diskussioner kan hjälpa gruppens identitet och förhindra problem i kommunikation mellan 

gruppdeltagarna, samt förstärka elevernas samarbete (Webb, 2009). Webb (2009) tar upp 

forskare som framhåller faran med negativa processer i grupper. Exempelvis menar Barron 

(2003 i Webb, 2009) att grupper med låg gruppsamverkan påverkar gruppens arbete och 

inlärning. När förslag från gruppmedlemmar nonchaleras eller ges liten uppmärksamhet, även 

när förslagen är produktiva, försämras gruppens framsteg. En annan negativ orsak kan även 

uppstå när elever repeterar sina egna förslag och ignorerar andras utan utvärdering och avbryter 

andra eller pratar förbi dem. I motsatts till detta menar Barron (2003 i Webb, 2009) att grupper 
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med hög samverkan stärker gruppens framsteg. Detta sker när gruppmedlemmar lyssnar på 

varandra, ger svar och utrymme i dialoger, när förslag läggs fram för att föra arbetet framåt 

(Webb, 2009). 

2.2.2 Roller i gruppen 

Inom forskning på roller finns olika sätt att identifiera och kategorisera roller. Jern (2008) 

skiljer på formella och informella roller. Formella roller är exempelvis när en person blir vald 

till sekreterare i en förening. Informella roller uppstår enligt Jern (2008) i alla sammanhang där 

människor möts och interagerar, dessa roller växer ofta fram i samspelet människor emellan. En 

individ intar en roll, medvetet eller omedvetet, utifrån de förväntningar som finns hos individen 

och/eller de förväntningar som andra har. En annan utgångspunkt i rollsättningen är individens 

egen uppfattning om sin egen förmåga att utföra en specifik uppgift (Jern, 2008).  

 

Enligt Nilsson (2005) är det tre olika funktioner som fyller en roll. För det första skapas struktur 

och arbetsfördelning, för det andra ges förutsägbarhet och därmed trygghet och avslutningsvis 

bidrar rollen till den gruppidentitet en viss deltagare får. Tryggheten i gruppen skapas genom att 

dessa roller upprepas vilket ger stabilitet åt gruppen. Samtidigt är det svårt för en enskild 

individ att inte vara så som de andra förväntar sig att man ska vara eftersom rollerna blir 

sammankopplade med identiteten. Vidare tar Nilsson (2005) upp flera undersökningar som visar 

skillnaden mellan olika roller och hur dess funktioner uppstår. En vanlig differentiering är att 

man skiljer ledarrollen från de övriga och att man skiljer på hög- och lågstatus roller. Dessutom 

kan man skilja på uppgiftsrelaterade respektive samspelsrelaterade roller Det beror på hur 

gruppens dynamik är uppbyggd, vilka erfarenheter och kunskaper medlemmarna har samt vilket 

system gruppen tillhör, vem som tar vilken roll i gruppen (Nilsson, 2005).  

 

Den norske psykologen Moxnes (2001 i Jern 2008) har tittat på undervisningsgrupper och funnit 

att i varje ny grupp återfinns det 12 till 13 roller. Dessa benämns som djuproller och har 

uppdelningen mellan god och ond. Enligt Moxnes (2001 i Jern 2008) ligger dessa roller och 

väntar på att bli fyllda av individerna i gruppen. En persons utseende, ett uttalande eller bara ett 

ord kan räcka för att de övriga ska ge en person en roll och tillhörande rollförväntningar. Vidare 

menar Moxnes (2001 i Jern 2008) att å ena sidan påverkar kontexten rollfördelningen men å 

andra sidan återkommer en gruppdeltagare till en och samma eller liknande roller oavsett 

kontext. Jern (2008) beskriver rollerna som en individs förväntade reaktion i en viss situation på 

den position medlemmen har i gruppen. Med andra ord, hur olika individer ska bete sig i 

förhållande till varandra. Detta innefattar även en förväntad roll och en upplevd roll, där den 

förväntade rollen uppstår genom andras förväntningar och den upplevda roll är rolltagarens egen 

uppfattning om vad som förväntas av honom/henne i gruppen och situationen (Jern 2008). 

2.2.3 Instrumentella roller  

Instrumentella roller kallas även för gruppuppgiftsroller, vars syfte är att stötta gruppen för att 

nå resultat (Jern 2008). Rollernas funktioner är att klargöra och värdera målen, utrycka åsikter, 

komma med idéer och på ett eller annat sätt effektivisera gruppen arbete (Nilsson 2005). Dessa 

roller är enligt Nilsson (2005) inte kopplade till beteende utan att det är olika individer som 

beter sig på ett visst sätt som de övriga sedan oftast accepterar (Nilsson 2005). Benne och 

Sheats (1948 i Jern, 2008) kategoriserar instrumentella roller som följer (Jern 2008):  
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 Initiativtagare eller bidragare: Denna kreativa person kommer med idéer, förslag och 

angreppssätt. Funktionen kan även finnas hos ledaren. 

 Informationssökare: Frågar och söker information, vilket egentligen är en funktion hos 

alla gruppmedlemmar. Om gruppen på grund av exempelvis dålig struktur inte bildar 

denna funktion gemensamt måste gruppen förlita sig på att någon enskild medlem blir 

informationssökare.  

 Informationsgivare: Även denna roll kan finnas hos flera i gruppen, men kan på grund 

av särskild kompetens hamna hos några få i gruppen. 

 Åsiktssökare: Hjälper gruppen att dra slutsatser och hjälper till med att ta fram 

gruppmedlemmarnas värderingar av olika fakta.   

 Åsiktsgivare: När en gruppmedlem är åsiktsgivare uttrycks åsikter och värderingar av 

vad någon har sagt, både med sin egen bestämda uppfattning eller om vad gruppen bör 

tycka. 

 Utvecklare eller klargörare: Om gruppen står fast i låsta positioner eller är oklar om var 

den står nyanserar den här rollen bilden genom att ställa klargörande frågor eller 

utveckla vad som sagts. 

 Diagnostiker: Upptäcker och analyserar problem som kan finnas i uppgiften och kan 

bidra till att gruppen söker andra vägar. 

 Upplysare eller sammanfattare: Överblickar gruppens arbetsgång och ser till att den 

"röda tråden" följs. Samt sammanfattar arbetet för gruppmedlemmar så att alla vet var 

man befinner sig i arbetet. 

 Energigivare: Peppar och utmanar gruppen. 

 Utvärderare eller kritiker: Utvärderar sitt eget och andras bidrag, med kritisk blick 

granskas arbetet för att bidra med att säkerställa kvalitet i arbetet.  

2.2.4 Självcentrerade roller 

Roller som kan anses kontraproduktiva och tillgodoser individuella behov kallas för 

självcentrerade roller (Jern 2008). Dessa kan även enligt Nilsson (2005) ses som ett motstånd 

till gruppen även om detta är omedvetet ifrån den enskilde individen. Det kan vara element 

inom gruppen som har ett eller flera personliga mål som denne sätter före gruppens 

gemensamma målsättning. Dessa funktioner kan ha till uppgift att upprätthålla konflikter eller 

förhindra ärlighet, allt för att det egna målet ska nås (Nilsson 2005). Benne och Sheats (1948 i 

Jern, 2008) kategoriserade de självcentrerade roller som följer (Jern 2008):  

 

 Blockeraren: protesterar och gör motstånd för att hejda gruppens arbete och utveckling. 

 Angriparen: höjer sin egen status genom att angripa andra. 

 Desertören: kan bete sig stel och deltar inte i gruppens arbete. 

 Dominatorn: stjäl talutrymme och tid på andras bekostnad. 

 Erkännandesökaren: vill vara i centrum och drar till sig uppmärksamhet. 

2.2.5 Förhållningssätt 

När gruppdeltagare arbetar tillsammans kan det enligt Granström (2008) å ena sidan finnas 

några gruppdeltagare som med iver ser fram emot att få diskutera med andra och få utbyta 

åsikter. Å andra sidan kan det finnas några som känner motstånd att arbeta med andra personer 

som man själv inte har valt att arbeta med. I mötet mellan dessa två kontraster kan det uppstå en 
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krock som kan vara negativt för arbetets fortskridande. Wilhelmson (1998 i Granström, 2008) 

förklarar det med följande förhållningssätt (Granström, 2008):  

 

 För stor närhet till sig själv: Individen kan inte se andra lösningar och idéer än sina 

egna. Argumentationen utgår bara ifrån sin egen ståndpunkt och om någon annan 

kritiserar intar denne individ lätt försvarsställning och en låsning kan uppstå. 

 För stor närhet till andra: Man kommer inte med egna inlägg utan anser att de övriga i 

gruppen har de åsikter och inlägg som är mest relevanta. Detta innebär att individen kan 

tendera till att byta ståndpunkt och inriktning.  

 För stor distans till sig själv: En person med för stor distans till sig själv har en misstro 

till sina egna idéer. Man anser inte att den egna kompetensen räcker till för att komma 

med inlägg eller ens reflektera över andras inlägg. Dessa personer blir lätt tysta och 

tillbakadragna.  

 För stor distans till övriga i gruppen: Denne person har ingen tilltro till att de övriga kan 

bidra med uppslag. Detta kan innebära att de övrigas idéer ses som obegåvade eller 

orealistiska. Detta kan leda till konflikter och låsningar inom gruppen. 

 2.2.6 Härskarteknik 

En annan intressant aspekt på gruppdynamik är maktutövande. Inflytande, makt och kontroll 

kan enligt Nilsson (2005) ses som synonyma, men de kan ha olika innebörd inom 

gruppsykologin. Vidare menar Nilsson (2005) att makt och inflytande är en självklar del av ett 

grupparbete och inte går att komma ifrån. Han ser även makt som en förmåga att påverka 

belöningar, kontrollera andras handlingar och påverka målen och behoven i gruppen (Nilsson 

(2005). Det går att förklara och ge exempel på maktutövande i ett grupparbete med olika 

härskartekniker. Enligt Hammar Chirac (2008) kan dessa även appliceras och användas i andra 

relationer där en människa medvetet eller omedvetet, kan utöva makt mot en annan människa 

och grupparbeten är ett sådant exempel (Hammar Chirac, 2008). Dessa härskartekniker är: 

 

 Härskarteknik 1- Osynliggörande: Handlar om att med ren illvilja utesluta någon eller 

några genom att nonchalera och agera som om de inte fanns i närheten. Det sker ofta 

genom symbolhandlingar och genom tystnad.  

 Härskarteknik 2 – Förlöjligande: Detta sker oftast genom att antyda att en person är 

otillräcklig, inkompetent och inte klarar av uppgiften, allt detta på ett förlöjligande sätt. 

 Härskarteknik 3 – Underhållande av information: En vanligt förekommande teknik som 

bygger på att alla i gruppen eller gemenskapen inte får tillgång till samma information. 

När ett beslut fattas får inte alla del av detta och det skapar en känsla av utanförskap 

och irrelevans. 

 Härskarteknik 4 – Dubbelbestraffning: Detta innebär att en persons idéer kritiseras 

oavsett vad det är för idéer eller hur de läggs fram. 

 Härskarteknik 5 – Påförande av skuld och skam: Här osynliggörs och förlöjligas en 

person. Man undanhåller information och bestraffar tills individen känner sig dum. 

Detta leder ofta till att personen tar på sig ”all världens olycka.” 

 Härskarteknik 6 – Objektifiering: Här fokuserar man på personen istället för att se till 

det väsentliga. Utseende, kläder eller lukt är vanligt förekommande mål för diskussion. 
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2.2.7 Ledarroll 

Enligt Nilsson (2005) är en ledare en person som kan påverka en grupp. Den som utövar 

påverkan på andra kan således ses som ledare. Man bör dock skilja på formell ledarposition och 

informell påverkan. Ett formellt ledarskap är tilldelat ledaren, såsom en chefsposition. En 

informell ledare menar Nilsson (2005) är när det är obestämt vem som ska vara ledare. Om 

personen uppfyller de olika förväntningar och idéer de övriga deltagarna har över en ledare då 

blir han eller hon en informell ledare. Gruppens olika ledare kan även inverka på gruppen sätt 

att arbeta. Det kan t.ex. vara en ledares roll att få ”rätt person” att göra ”rätt sak” vid ”rätt 

tillfälle”( Nilsson 2005). 

Steiner (1976 i Hammar Chiriac, 1999) tar främst upp tre olika ledartyper. Expertledaren. Denne 

bidrar med specifik kunskap till gruppen. Socioemotionelle ledaren. Denna ledartyp ser till att 

klimatet i gruppen är harmoniskt och vänskapligt. Procedurledaren. Dennes uppgift är att se till 

att alla funktioner i gruppen sköts och när de ska utföras. Om en grupp ska fungera optimalt ska 

den, enligt Steiner (1976 i Hammar Chiriac, 1999), ha alla dessa ledartyper representerade. De 

är beroende av varandra men behöver inte agera samtidigt. Han menar också att en grupp kan 

må bra av att ha flera expertledare men detta beror mer på gruppen uppgift (Hammar Chiriac, 

1999). 

2.2.8 Ambitionsdifferens 

Det finns elever som styr mer än andra i ett grupparbete, enligt Forslund Frykedal (2008) beror 

detta på kontrollbehov. Som kan visa sig genom övervakning, granskning av eget och andras 

arbete och hur andra utför arbetet. Vissa gruppmedlemmar ser det som positivt att någon styr 

och har koll medan andra kan uppfatta det som en belastning. I ett grupparbete finns en 

ambititionsdifferens, enligt Forslund Frykedal (2008) kännetecknas det av ett beroende mellan 

individer med olika sociala och ämneskunskapsmässiga ambitioner. Gruppens arbete påverkas 

av den uppkomna ambitionsdifferensen samt hur respektive gruppmedlem förhåller sig till de 

övriga medlemmarnas ambitioner. Vilket enligt Forslund Frykedal (2008) kan förstås genom 

hur elever uppfattar sin egen och andras arbete, samt relationen till de övriga i gruppen vice 

versa. Mer specifikt kan engagemang och vilja bidra till ambitionsdifferensen. Engagemanget 

kan upplevas olika från olika elevers synvinkel. Där olika viljor möts är exempelvis hur arbetet 

ska fördelas (Forslund Frykedal, 2008). 

2.2.9 Kommunikation 

Vid grupparbete pågår en ständig kommunikation, detta sker både verbalt och icke verbalt. Den 

som inte säger något med ord kan förmedla sig via kroppsspråk (Hammar Chiriac, 2008). I 

teorin om kommunikation förutsätts att varje handling, inklusive tystnad och gester ingår i 

kommunikationen med andra (Stensaasen & Sletta, 2000). Hargie, Saunders och Dickson (1987 

i Steensaasen & Sletta, 2000) och Hargie (1995 i Steensaasen & Sletta, 2000) använder 

färdighetsperspektiv i synen på kommunikation, där förmågan att samspela effektivt i möten 

mellan människor är centralt (Stensaasen & Sletta, 2000). För att förklarar hur kommunikation 

utvecklas mellan gruppmedlemmar skapade Luft och Ingram (1969 i Steensaasen & Sletta, 

2000) en grafisk modell, som även kallas Johari-fönstret efter de båda forskarna, där öppen och 

dold kommunikation appliceras in i gruppmedlemmars förhållningssätt (Stensaasen & Sletta, 

2000). Det är via kommunikation som elever skapar relationer med varandra, både positiva och 

negativa. Eleverna utbyter tankar och idéer och skapar förutsättning för ett arbetssätt, likväl kan 

kommunikationen leda till missförstånd och skapa konflikter. Kommunikationen har stor 
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betydelse för det som sker i gruppen, både för att skapa harmoni, motivation och även inlärning 

(Stensaasen & Sletta, 2000). 

3. Teoretiskt perspektiv 

Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande en social process som sker i ett samspel och 

sammanhang där vi lär av varandra. Det kan vara både det kulturella kunnande som finns inom 

en viss grupp och det rent sociala kunnandet som uppstår människor emellan. Det 

sociokulturella perspektivet baseras inte på frågan om människor lär sig utan vad de lär sig i den 

situation de ingår i. Med detta begrepp blir språkanvändningen och kommunikationen helt 

centrala och interaktionen med andra elever är det som föder kunskapen (Säljö, 2000). Lärandet 

utvecklas när elever kommunicerar och förstår varandra och detta får till följd att även den 

enskilde får en personlig utveckling (Hammar Chiriac, 2008). I det sociokulturella perspektivet 

har Vygotskij en central och viktig plats och många av hans tankar och idéer ligger till grund för 

hur vi ser på lärande och dess innebörder. För honom är det centrala det sociala samspelet 

människor emellan och det som uppstår här. I detta sociala och kollektiva perspektiv, om hur 

mänsklig kunskap och olika föreställningar både skapas och förs vidare, är det sociala samspelet 

en förutsättning för det intellektuella lärandet (Säljö, 2000). Med Vygotskij kan vi se och förstå 

att det som är det viktigaste för att lärandet ska utvecklas är möten och utbytet detta ger. Enligt 

Vygotskij (1934/1999) konstrueras kunskap i ett sammanhang i en specifik miljö och 

tillsammans med andra människor. Det en elev kan prestera ensam är inte lika med det den kan 

prestera tillsammans med en ”more capable peer” ( t.ex. en annan elev, lärare). Det är i handling 

och arbete som kunskapen ökas och tillsammans med en kamrat kan man hitta den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/1999). Den situation där man kan höjas till att klara den 

uppgiften som är lite för svår egentligen. Vygotskij ser dessutom att språket är det som 

förmedlar de erfarenheter och de kunskaper till andra, som redan är utvecklade hos individen. 

Men det är inte bara genom det rent språkliga som det sociala utbytet sker. Vi kommunicerar 

även med vårt sätt att agera. Vi hanterar omvärlden med hjälp av fysiska och språkliga redskap 

sk. artefakter och dessa bygger vi vårt förhållningssätt till andra människor på (Säljö, 2000). 

Detta innebär att i ett rent sociokulturellt perspektiv blir gruppens kunnande det centrala och den 

enskildes kompetens en del av gruppen. Det som är abstrakt kunnande blir alltså först till 

verklig kunskap genom den sociala interaktionen människor emellan (Säljö, 2000). Detta 

perspektiv blir på så sätt relationellt i motsats till essentiellt. 

4. Metod 

I metoddelen går vi igenom våra metodval, genomförande, urval, transkription, metod- och 

analysdiskussion samt samtalsanalysen. Avsnittet avslutas med hur vi förhållit oss med de etiska 

principerna i vår forskning. 
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4.1 Metodval 

Vi valde att observera gruppen med digitalvideokamera och parallellt föra ostrukturerad 

loggbok. Den observationsform vi valde kallar Bjørndal (2005) för observation av första 

ordningen. Detta innebär att en utomstående observerar en situation och har det som uppgift. 

Som observatör av första ordningen fokuserar vi enbart på eleverna som utför grupparbetet och 

vår uppmärksamhet splittras inte på andra uppgifter. Att använda ostrukturerad loggbok är 

enligt Bjørndal (2005) en metod som inte behöver ha någon annan struktur än att olika 

tidpunkter och skeenden antecknas. Användandet av video- och ljudinspelning i observation 

bidrar enligt Bjørndal (2005) till att å ena sidan flera olikartade detaljer från det observerade 

bevaras, som annars skulle gå förlorat. Dessutom registreras det komplexa samspelet som pågår 

i samtal, både verbal och icke-verbal kommunikation. Å andra sidan tar Bjørndal (2005) upp att 

det inspelade materialet enbart är en representation av verkligheten, inte en kopia av den. En 

representation av en `verklighet´ med ljud- videoinspelning består av ett begränsat och färgat 

urval av en situation (Bjørndal, 2005). Vi valde att använda kamera med stativ, då detta är att 

föredra då de situationer vi avsåg att observera var, som Heikkilä och Sahlström (2003) kallar 

rumsligt stabila, dvs. eleverna befinner sig på en och samma plats hela tiden. Till skillnad mot 

rumsligt rörliga, exempelvis uteaktiviteter, där handhållen kamera är att föredra. Enligt Heikkilä 

och Sahlström (2003) påverkas även beslutet att använda kamera med stativ eller handhållen 

kamera hur analysen av materialet genomförs. Exempelvis påverkas analysen om inspelningen 

gjorts med kamera med stativ och de som observeras förflyttar sig ur bild, vilket kan innebära 

att kommunikation som föregår ur bild inte kommer med. En handhållen kamera följer enklare 

med alla gruppmedlemmarnas rörelser (Hiekkilä & Sahlström, 2003). 

4.2 Urval 

Den 4:e klass som vi bjöd in till vår observation tillhör den skola Hans Ericson gjort sina VFU-

perioder. Skolan ligger i södra Stockholm och upptagningsområdet består blandat av 

flerfamiljshus, radhus och villor. Vi gav eleverna en personlig inbjudan där vi berättade om 

varför vi önskade observerade dem under ett grupparbete, se bilaga 3. Inbjudan innehöll även 

information till föräldrarna. Vi hade som krav att både eleven och föräldrarna skulle godkänna 

deltagandet. Av de 14 eleverna i 4:e klass tackade 5 elever ja några dagar innan sista 

anmälningsdag, då det inte kommit in fler anmälningar långt in på eftermiddagen på sista 

anmälningsdagen samrådde Hans Ericson och klassläraren om att de 5 som anmält sig skull bli 

den grupp som filmades. När eleverna var på väg ut från klassrummet efter sista lektionen kom 

4 elever fram med sina lappar och önskade delta. Så det blev totalt 9 elever som tackade ja. 

Klassläraren och Hans Ericson diskuterade sinsemellan och beslöt ändå att behålla de 

ursprungliga 5 som den grupp som skulle filmas. Gruppen kom att bestå av en pojke och fyra 

flickor, men när observationerna startade var en flicka i gruppen sjuk, så gruppens deltagare 

blev fyra elever. Det förekom inte några diskussioner om att ersätta den sjuka gruppmedlemmen 

med en annan elev som tackat ja. 

4.3 Genomförande 

Vi genomförde två observationer. Vi lämnade önskemål till klassläraren att genomför 

observationerna i början av november. Önskemålen tillgodosågs så mycket som möjligt men 

tidpunkten påverkades av klassens andra lektioner och sysslor   



 

 12 

 

Den första observationen genomfördes onsdagen den 4 november mellan kl 09:50 till 10:30. 

När alla elever fått information från läraren placerades vår grupp vid ett gruppbord i 

klassrummet. De övriga grupperna placerades i olika grupprum. Vilket innebar att vi hade hela 

klassrummet för oss själva. Vi placerade videokameran snett framför bordet och zoomade in så 

pass mycket att eleverna syntes i helbild inklusive bordet och det material de avsåg att arbeta 

med. Vi ställde oss en bit ifrån både kamera och eleverna och förde anteckningar till loggbok. 

Den andra observationen genomfördes nästkommande dag, torsdag den 5 november mellan kl 

12:30 till 13:30. Vi funderade på att flytta kameran då vi ansåg att eleverna fick en dålig 

arbetssituation under den första observationen. Vilket även eleverna påpekade för oss inför den 

andra observationen. Kameran ställdes framför bordet och innan inspelningen börjades fick vi 

godkännande av eleverna att kameran stod bra. Liksom vid den första inspelningsdagen ställde 

vi oss en bit ifrån både kamera och eleverna och förde anteckningar i loggboken. 

 

Under båda observationerna stod vi en bit ifrån eleverna och förde anteckningar, i vissa 

skeenden i det filmade materialet kan det förekomma beteende hos eleverna som visar att de 

påverkades av vår närvaro. Det var främst i början av det första tillfället som de var lite oroliga 

men de kom snart in i sitt arbete och struntade i kameran. Vid ett annat tillfälle påpekar en 

elever för en annan att den inte syns i bild, vilket visar att de var medvetna om oss. Vid något 

tillfälle viskar några av dem och då kommer en kommentar från en kompis att de måste prata 

högt så det hörs i inspelningen. Vår närvaro kan således ha påverkat resultatet då elevernas 

situation var något annorlunda som kan ha bidragit till elevernas beteende. Efter respektive 

observation gick vi igenom våra anteckningar och summerade observationerna. 

4.4 Transkription 

Att föra över de filmade observationerna, transkribera, ger fördelen att kommunikationen 

mellan deltagarna framträder tydligt (Bjørndal, 2005). Enligt Bjørndal (2005) kan 

transkribenten begränsa transkriptionen av de sekvenser som är mest intressanta. Det är dock 

viktigt att transkriptionen sker på ett konsekvent sätt för att den ska ge en så noggrann bild som 

möjligt (Bjørndal, 2005). Enligt Norrby (2004) avgör de skäl som föreligger transkriptionen hur 

detaljerad den måste vara. Om skälet är att analysera exempelvis samtalsstil eller strategier för 

hur kommunikativa mål nås är det inte nödvändigt att lägga ner för stor tid på exempelvis 

enskilda ords detaljuttal och exakt mätning av pauser (Norrby, 2004). 

 

Den textanalys som görs av de filmade sekvenserna kan markeras med symboler eller stödord, 

alternativt överstrykningspennor i olika färger för att markera olika mönster i analysen. Bjørndal 

(2005) tar upp Kvales (1997) råd om transkription. Där Kvale menar att en transkription inte är 

en oproblematisk skildring av en händelse, då transkribenten gör en tolkning av händelsen eller 

om samma inspelning transkriberas av olika personer kan transkriptionen skilja sig åt (Bjørndal, 

2005). 

 

De avsnitt vi valde ut för transkription bearbetades med de principer som Nordenstam (1994b) 

tar upp i Norrby (2004), se bilaga 1. 
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4.5 Validitet och reliabilitet  

Enligt Wallén (1996) handlar validitet och reliabilitet i kvalitativa studier om att kunna beskriva 

det insamlade och bearbetade materialet på ett systematiskt och ordenligt sätt, samt att beskriva 

hur resultatet under processen vuxit fram. När det gäller reliabilitet påverkar enligt Wallén 

(1996) kvaliteten på den tekniska utrustningen och forskarens förmåga att göra bra 

observationer (Wallén, 1996). När det gäller vår studie har vi försökt att noggrant beskriva hur 

processen pågått från urval av gruppen till det resultat vi har kommit fram till. Ur reliabilitets 

synvinkel har vi använt oss av en digital videokamera. Vi kan å ena sidan fundera på om vi fått 

med fler nyanser om vi använt oss av flera kameror eller separat ljudinspelare. Å andra sidan 

har vi analyserat det inspelade materialet flera gångar med olika analysverktyg, roller, 

förhållningssätt och kommunikativa strategier, samt använt oss av våra loggboksanteckningar, 

vilket vi menar säkerställer reliabiliteten för vår studie. Det vill säga det vi kommit fram till 

verkar troligt.  

4.6 Bearbetning av transkriptionerna 

Inledningsvis av arbetet läste vi in oss på litteraturen och tittade parallellt på det filmade 

materialet. Det resulterade i att vi valde ut roller, förhållningssätt och kommunikativa 

strategier, som analysverktyg. Vi lade även till härskartekniker som analysverktyg för att 

förtydliga rolldimensioner. Vi menar att dessa verktyg ger oss en möjlighet att tolka kontexten 

från flera olika håll samt tydliggöra gruppdynamiken. Vår process fortsatte med att vi läste 

anteckningarna från de ostrukturerade loggböckerna för att leta fram avsnitt på filmerna som var 

av intresse. 

 

För det första använde vi oss av instrumentella och självcentrerade roller för att kategorisera in 

deltagarna i roller som Jern (2008) tar upp. Dessutom analyserade vi respektive deltagares 

förhållningssätt (Granström (2008) gentemot de övriga i gruppen. För att förtydliga 

rolldimensioner använde vi oss av analysverktyget härskartekniker (Hammar Chirac, 2008). 

 

För det andra använde vi oss av de kommunikativa strategier som Norrby (2004) beskriver. Vi 

avsåg att få fram vilka olika mål deltagarna hade med samtalet och vilka strategier de använde 

får att nå det målet. 

 

Vid flera tillfällen under arbetets gång studerade vi det filmade materialet, dels för att 

kontrollera transkriptionerna och dels för att notera icke-verbal kommunikation.  

4.7 Metoddiskussion 

Något som vi menar stärkte vår studie var att vi båda två var närvarande vid våra observationer. 

Detta genererade att vi båda observerade samma kontext från filminspelningen. Under 

bearbetningen av materialet hjälpte vi varandra med att minnas det upplevda, såväl de verbala 

och icke-verbala händelserna. Att använda oss av ostrukturerad loggbok gav oss möjlighet att 

snabbt anteckna tider och skeenden. En nackdel som vi upptäckte var det som Bjørndal (2005) 

tar upp, att efter vi hade skrivit ett par sidors anteckningar var det svårt att kartlägga mönstren 

och det tog väldigt lång tid att reda ut detta. 

 



 

 14 

Vi konstaterade att vår videokamera hade bra ljudfunktion vilket innebar att vi valde bort en 

separat ljudinspelning. Heikkilä och Sahlström (2003) resonerar om användningen av flera 

videokameror vid observationer. Vi valde en kamera, men kan i efterhand konstatera om vi haft 

ytterligare en kamera hade vi haft möjlighet att följa efter när någon eller några deltagare 

lämnade gruppen för att hämta något eller rådgöra med läraren. Den eventuella dialog som 

inträffade har vi inte med. Dock har vi en tydlig inspelning från grupparbetet som vi dessutom 

observerade.  

Inledningsvis funderade vi även på att intervjua eleverna gällande roller och interaktion. 

Troligtvis hade det gett ett annat resultat. Anledningen till att vi valde bort intervjuer var på 

grund av tidsbrist, både från lärarens och från vår sida. Dessutom fanns tankegångarna om att 

göra fler observationer i andra klasser för att jämföra likheter och olikheter gällande 

rollfördelning, men tidsbristen fick avgöra.  

4.8 Analysdiskussion 

Transkriptionerna analyserades med flera verktyg: roller, förhållningssätt, kommunikativa 

strategier och härskartekniker. Vår avsikt var att belysa de valda transkriptionerna från olika 

synvinklar för att se om det fanns några samband mellan de roller eleverna intog och deras sätt 

att kommunicera. Att analysera med hjälp av kommunikativa strategier fungerade, dock fann vi 

att modellen inte till fullo gick att applicera på våra transkriptioner. Det var svårt att hitta vad 

som var de enskilda deltagarnas mål med samtalet. Deras samtal slingrade sig fram och åter och 

vid flera tillfällen pratade de rakt ut. Här vill vi hålla med det Norrby (2004) tar upp, att ett 

samtal är så mycket mer än en deltagares tur, att det är svårt att placera in en sekvens i en viss 

strategi då flera aspekter ingår i samtalet såsom deltagarnas förhållande tillvarandra. Vid ett 

tillfälle skapade vi en egen strategi åt en elev, övertalningsstrategin, som vi saknade i Norrbys 

uppställning. Vi menar att det var tydligt vad elevens mål var med samtalet och hur eleven 

skapade förutsättningar för att få sin åsikt accepterad av de övriga i gruppen. Vi valde att 

analysera eleverna efter instrumentella och självcentrerade roller samt förhållningssätt och 

härskartekniker. Alla instrumentella och självcentrerade roller som Jern (2008) tar upp var å ena 

sidan användbara. Å andra sidan saknade vi några rolldefinitioner. Dels saknade vi en karaktär i 

rollbenämningen som tydligare visare vem som drar igång arbetet och dels den roll som visar 

vem som är mer ledande än de övriga. Det har vi löst med att lägga till härskartekniker för att på 

så sätt få fram dimensioner på de olika rollerna i gruppen. Vi fann även en situation där en elev 

blev självcentrerad men inte på det sätt som Benne och Sheats (1948 i Jern, 2008) kategoriserar, 

vi kallar den för osäkerhetsroll.  

 

Det finns en uppsjö av rollbenämningar i litteraturen, vi gjorde ett val med ovan benämningar 

för vi såg aspekter i rollernas innehåll som var intressanta. Hade vi valt andra rollbenämningar 

hade analysen präglats av dess innehåll och där hade det säkert också funnits brister och 

förtjänster. 

4.9 Samtalsanalys  

Det finns forskare som menar att tillvaron är dialogiskt uppbyggd, dvs. att det är i samtal med 

andra som vi blir till som sociala varelser. Utan samtal - interaktion är vi ingen eller inget. 

(Norrby, 2004, s.13) 
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4.9.1 Samtalsanalysens olika perspektiv 

Beroende på syftet med att analysera ett samtal finns olika valmöjligheter. Norrby (2004) tar 

bland annat upp samtalsanalys med CA-perspektiv (Conversation Analysis) och samtalsanalys i 

vad Norrby (2004) benämner "i ett vidare perspektiv".  

 

Med CA-perspektivet har samtalsstrukturer analyserats och åter analyserats som visar att det 

pågår en ständig process i samtalet där innehållet förhandlas fram successivt. I interaktionen 

mellan aktörerna i samtalet sägs något i förhållande till det som tidigare sagts. CA håller sig 

enbart till samtalskontexten och tar inte klart hänsyn till vidare kontexter som kan gälla 

samtalsdeltagarnas relationer, bakgrund, ålder eller samtalssituationen. Kritik har riktats mot att 

CA-perspektivet enbart riktar in sig på samtalskontexten (Norrby, 2004).  

 

Med samtalsanalys ”i ett vidare perspektiv" samlas flera olika teorier (begrepp) med den 

gemensamma nämnaren att man utgår från gruppen, sociolingvistiker fokuserar på olika sociala 

grupper,  antropologer fokuserar på folk- och kulturgrupper och sociologer fokuserar på 

relationer mellan gruppens medlemmar. Till skillnad från CA-perspektivet utgår man från ett 

vidare kontextbegrepp. Man menar att yttre faktorer som social status, ålder, kön, etnisk 

grupptillhörighet och kulturgemenskap påverkar språkbruket. Å andra sidan delar man en 

utgångs punkt med CA-perspektivet, i interaktionen mellan aktörerna i samtalet sägs något i 

förhållande till det som tidigare sagts, med skillnaden att CA-perspektivet har ett snävare 

kontextbegrepp (Norrby, 2004). 

4.9.2 Kommunikativa strategier 

Att analysera ett samtal utifrån olika kommunikativa strategier som samtalsdeltagarna 

använder, sätts samtalsdeltagarnas mål med samtalet och hur de bär sig åt för att nå dit i fokus. 

Även om deltagarna i stort har ett övergripande mål kan det även finnas skilda delmål. Olika 

strategier används för att nå målen, vilket även kan leda till missförstånd mellan deltagarna 

(Norrby, 2004). 

 

De kommunikativa strategier som Norrby (2004) tar upp är solidaritetsstrategin som betonar 

närhet, respektstrategin som betonar oberoende och distans samt en taktstrategi används 

tillsammans med de två första. Takstrategin avser i det här fallet ansiktsbevarande strategier 

(Norrby, 2004). 

Ansiktsbevarandestrategier, direkt eller indirekt. 

Bygger på Brown och Levinson (1987 i Norrby, 2004) strategier vars syfte är att bevara 

samtalsdeltagarnas ansikte. Deras arbete bygger på Goffmans arbete om samtalsdeltagarnas 

självbild (face - ansikte). Enligt Brown och Levinson (1987 i Norrby, 2004) finns ett samband 

mellan hur någonting sägs och om det som sägs hotar någons ansikte (Norrby, 2004). Beroende 

på samtalssituation uppför sig samtalsdeltagarna olika, i vissa fall talar man klarspråk - rakt på 

sak utan omsvep, en direkt strategi. I andra fall lindas budskapet in så att samtalspartnern inte 

såras eller blir upprörd, en indirekt strategi. Om språkvalet i sammanhanget är direkt är det stor 

sannolikhet att det inte är ansiktshotande. Och omvänt lindas budskapet in och ett indirekt 

språkval används om risken finns för att språkhandlingen kan vara ansiktshotande (Norrby, 

2004). 
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En indirekt strategi är att sända ut ett metabudskap detta är ett uttryckssätt som inte enbart 

signalerar distans och oberoende utan även gemenskap och samhörighet. Vilket visar sig då en 

samtalsdeltagare säger en sak men menar en annan. De övriga samtalsdeltagarna måste knäcka 

koden för att förstå, kontextens betydelse ökar, genom att tolka rätt uppstår en gemenskap. Ökad 

gemenskap genom att tolka metabudskap gör att personliga relationer sätts i centrum och är 

vanligare i vardagliga privatsamtal (Norrby, 2004).  

En direkt strategi är att gå rakt på sak, en sådan strategi kan tolkas som att talaren visar 

effektivitet och talar klarspråk utan krumbukter. Ett antagande är också att denna direkta stil kan 

innehålla låg grad av ansiktshotande. Att gå rakt på sak kan exempelvis inträffa vid omsorg för 

någon se upp för bilen eller vid utförandet av gemensamma uppgifter ge mig skruvmejseln, sätt 

ugnen på tvåhundra grader (Norrby, 2004). 

Solidaritetsstrategin 

Med solidaritetsstrategin vill talaren exempelvis visa närhet, solidaritet och närhet med 

samtalspartnern. Ett sätt att betona solidaritet är att visa medhåll och instämma i det som sagts 

tidigare, genom att upprepa delar av vad som sagts tidigare rättar man in sig i ledet. Med denna 

strategi önskas ett trevligt samtalsklimat och infekterade frågor avstyrs. Å andra sidan kan ett 

infekterat ämne komma upp och då är det vanligt att samtalsdeltagaren kan hålla med för att 

sedan komma med en invändning, genom signalordet men. Solidaritetsstrategi kan även 

användas för att skapa en vi-känsla i en grupp, genom att gemensamma värderingar och 

attityder (Norrby, 2004). 

Respektstrategin 

Med respektstrategin tillgodoses behovet för distans och integritet mellan samtalsdeltagare. Det 

finns en motsättning med strategin, att komma till saken utan omsvep samt att komma till saken 

utan att trampa någon på tårna. Respektstrategin balanserar talaren mellan direkthet och 

indirekthet, å ena sidan finns en önskan av att kommunicera direkt å andra sidan respekt för den 

man talar med. Med respekt i det här avseendet menar Brown och Lewinson (1987 i Norrby, 

2004) artighet (Norrby, 2004).  

 

En aspekt att ta i beaktande är enligt Norrby (2004) den kontext som samtalet förs i. De turer 

som lyfts ur ett samtal kan inte förbehållslösts paketeras med olika strategier utan måste ses i 

sitt sammanhang. Norrby (2004) lyfter fram några aspekter som Aronsson (1991 i Norrby 2004) 

gått igenom i den kritiska genomgången av Brown och Levinson, Exempelvis: Hur väl känner 

samtalsdeltagarna varandra?, vilket maktförhållande råder?, och hur viktigt är det att 

informationen når fram? Dessa aspekter påverkar också valet av den strategi som väljs i 

samtalet (Norrby, 2004). 

4.10 Etiska aspekter 

Undersökningen följer de fyra huvudkraven utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. (Vetenskapsrådet, 2002, s.7) 
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Vi informerade eleverna om vad vårt syfte med observationerna. Vi meddelade även föräldrarna 

skriftligt. 

 

Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9) 

Vi berättade att elevernas medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt att dra sig ur 

och avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12) 

Vi berättade för eleverna att deras namn kommer att bytas ut när vi arbetar med materialet. Samt 

att all inspelat material kommer att makuleras efter att uppsatsen är färdig. 

 

Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14) 

Vi informerade eleverna att varken de filmade observationerna eller den färdiga uppsatsen 

kommer att lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

5. Resultat 

Innan vi presenterar resultatet vill vi återskapa den känsla vi fann i klassrummet strax innan 

eleverna började arbeta. Klassen hade precis avslutat sin lektion i engelska och det var ganska 

rörigt i klassrummet, eleverna lämnade och hämtade böcker ur hurtsarna med lådor. 

Engelskaläraren packade ihop sina saker och klassläraren började förbereda lektionen. Vi 

monterade snabbt upp kameran och testade den genom att filma någon minut på väggarna i 

klassrummet. Klassläraren, som befann sig längst fram i klassrummet, bad om uppmärksamhet. 

Eleverna satte sig på sina ordinarie platser, fyra gruppbord med 5-6 elever runt varje bord. Det 

hade blivit dags att introducera det kommande grupparbete som vi skulle få ta del av, temat för 

grupparbetet var asagudarna. Därefter sker gruppindelningen, den grupp elever som ska filmas 

placerades i klassrummet och de andra grupperna placerades ut i några grupprum. Eleverna som 

skulle arbeta i grupprummen fick en uppmaning om att visa hänsyn om de måste hämta något ur 

klassrummet under filminspelningen. Grupperna fick instruktioner av läraren, varje grupp skulle 

läsa texter om en tilldelad asagud, för att sedan rita ner asaguden på ett stort papper. Gruppen 

som skulle filmas fick i uppgift att rita Valhall.  

 

Gruppen bestod av fyra elever som vi i fortsättning kommer att kalla för elev 1, elev 2, elev 3 

och elev 4, med respektive förkortning E1, E2, E3 och E4. Det resultat som vi redovisar bygger 

på de utförda transkriptionerna, dessa finns redovisade sist i arbetet som bilagor 2 till 6. Under 

resultat och analysdelen hänvisar vi till respektive bilaga då vi avser att förtydliga en samtals 

tur.  



 

 18 

 

Resultatet bygger på det vi sett och transkriberat, det vill säga från den kontexten. De olika 

kategorier vi kom att använda vid vår analys var roller, förhållningssätt, härskartekniker och 

kommunikativ strategier. När vi genomförde observationerna tycktes gruppen arbeta i 

samförstånd utan några meningsskiljaktigheter. Under bearbetningen av materialet tydliggjordes 

gruppens process och olika roller framträdde. Till att börja med redovisar vi roller, för att 

förtydliga ledarrollerna redovisar vi även olika härskartekniker, sedan fortsätter vi med 

förhållningssätt och avslutar med kommunikativa strategier.  

 

När det gäller självcentrerade roller fann vi att E3 i en situation intog en vad vi kallar 

osäkerhetsroll. Det skedde tydligt i tur 3 och 30, bilaga 3, osäkerheten visade sig i hur arbetet 

utfördes och att inläggen i samtalen ofta blev instämmanden och skrattande.  

E1 och E2 använde båda självcentrerade rollen angriparen, både andra och varandra genom 

verbala uttryck och icke-verbala handlingar. Den självcentreranderollen erkännaren använde E4 

framför allt i kommunikationen med E1 och E2.  

 

De roller som E1 och E2 tog i det här grupparbetet tydliggjordes även i deras förhållningssätt 

då de oftast gav intryck av att deras åsikter och förslag var de korrekta, se tur 25, bilaga 2 och 

tur 6, bilaga 3. Medan E3 tycktes misstro sin egen kompetens och tvekan till de övrigas förslag 

vilket syns i tur 30, bilaga 3. Vid några tillfällen tenderade E4 enbart hålla med tidigare förslag 

utan att ifrågasätta dessa, vilket visade sig exempelvis mellan tur 21-33, bilaga 2.  

 

E1 och E2 blev ganska omgående dominerande i arbetet. De använde olika härskartekniker för 

att få sin vilja igenom vilket tydliggörs i analysen. Exempelvis tur 46, bilaga 3 när E2 använder 

härskarteknik 2. Maktkampen pyrde mellan dem men det blev aldrig en stor konflikt av det hela. 

Vid två tillfällen förde E1 på tal om vem som var chef, tur 5, bilaga 5 och tur 3, bilaga 6. I tur 

17, bilaga 5 tydliggörs ett intressant tillfälle när E2 motsatte sig E1s självutnämnande om 

ledarskapet men satte inte sig själv i den sitsen. Efter att ha sett observationerna flera gånger såg 

vi tydligt att E2 blev lika stor chef för arbetet som E1, men E2 sa det aldrig rakt ut. 

 

Eleverna använde olika kommunikativa strategier i samtalen. E2 använde en direkt strategi och 

visade tydligt sin åsikt då ett förslag var kom upp som E2 inte accepterade. Se bilaga 1, tur 27, 

bilaga 2 samt nedan analys. E3 använde ofta en indirekt strategi, hon "tassade" runt för att inte 

stöta sig med andra, exempelvis tur 26, bilaga 2. En elev som skapade en egen kommunikativ 

strategi var E4 som vid ett tillfälle använde en övertalningsstrategi, tur 7, bilaga 3, för att få över 

E2 i sin övertygelse om en detalj i arbetet, vilket också lyckas. Något som E4 inte riktigt räknat 

med var att E2 tog över förslaget som sitt eget och använde sin pondus för att visa för E4 vem 

som bestämde, tur 46, bilaga 3. E1 agerade oftast med direktstrategi i sina samtal använde ofta 

både kroppsspråk och tonlägen i sina turer, se tur 63, bilaga 3. En person som blev ganska 

nedtryckt under arbetets gång var E3, som vid några gånger försökte driva igenom förslag. Då 

kördes förslaget över av framför allt E1, se tur 21-28, bilaga 2. Vid ett tillfälle allierade sig E4 

med E1 i kampen mot E3. Vi funderar om det är ett sätt för E4 att komma ett snäpp högre än E3 

i hierarkistegen. Det tycks som E3 gav upp efter det nederlaget för de bidrag som görs från E3 

fortsättningsvis var oftast skratt eller upprepningar av vad andra har sagt, exempelvis tur 52, 

bilaga 3. 
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I flera situationer blev E4 en drivande person som gärna ville vara i centrum, men i de fall som 

vi observerade tolkar vi att E4 å ena sidan inte fick ledarollen från de övriga. Å andra sidan 

använde E4 strategier för att inte hamna längst ner i hierarkin, se tur 26, bilaga 2. 

 

Resultatet bygger alltså på de kategorier vi redogjorde för i litteraturdelen. Vi har gjort ett 

försök att använda dessa kategorier från den situation vi observerade väl medvetna om att de 

barn vi observerade inte på något vis har låst fast sig i en viss position gällande roller eller 

beteenden men där och då såg vi dessa tendenser som vi redogjort för. 

6. Analys 

Som tidigare påpekats är analysen från en kontext vi observerat inte en verklighet av 

grupparbetet. I analysen använder vi roller, förhållningssätt, härskartekniker och kommunikativ 

strategier för att belysa deltagarnas interaktion.  

6.1 Analys av roller 

Från bilaga 2, tur 25 återfann vi en situation där E1 intog den instrumentella rollen som 

åsiktsgivare, vilket innebar att denne talade tydligt om vad som skulle gälla för det specifika 

tillfället. E1 tog även på sig den självcentrerade rollen som angripare då E1 ifrågasätter de andra 

då han själv tycker det är onödigt att skissa före denne ska rita, se tur 37, bilaga 1 varför ska vi 

skissa. På filmen syns tydligt hur E1 redan från tur 31 påbörjat skissen som E4 ifrågasätter i tur 

36. 

 

31.  E1  nej de här är ju lagom tycker jag 

32.  E2  men de måste va jämt 

33.  E4  vi kan göra nåra gubbar om vi hinner 

34.  E2  ja  men det var ju inte 800 gubbar på den där bilden heller 

35.  E1  [oj vänta] 

36.  E4  du kanske inte ska göra hårt du kanske bara ska skissa först 

37.  E1  varför ska vi skissa 

 

Det visade sig att E2 också tog den instrumentella rollen som åsiktsgivare. Exempelvis från 

bilaga 2, tur 27 vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag. Åsikten går isär från de övrigas 

förslag. Dessutom tolkar vi att E2 intog den självcentrerade rollen som angripare, som 

tydliggörs från tur 30, bilaga 2: nej de e överkurs. En tolkning är att E2 vill tala om hur 

ogenomtänkt de andras förslag var. 

 

27.  E2   

28.  E3  SKRATTAR 

29.  E1  ne 

30.  E2  nej de e överkurs 

31.  E1  nej de här är ju lagom tycker jag 

32.  E2  men de måste va jämt 
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33.  E4  vi kan göra nåra gubbar om vi hinner 

34.  E2  ja  men det var ju inte 800 gubbar på den där bilden heller 

 

Vid flera tillfällen blev E3 osäker i sin roll och vi kan inte riktigt använda en självcentrerad roll. 

E3 gav förslag några gånger, men förslagen togs inte emot av de andra deltagarna. Som 

tydliggörs i tur 48, bilaga 3 skrattar E3 instämmande och vid andra tillfällen håller E3 enbart 

med föregående talare. Vi namnger den rollen som en osäkerhetsroll i aspekten självcentrerad 

roll.  

 

47.  E4  ¤<stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet>¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

51.  E2  +< aa> + 

52.  E3  SKRATTAR 

 

Vi tolkar att E4 fick den instrumentella rollen som klargörare då denne förklarar i tur 45 och 47, 

bilaga 3 hur stammarna ska vara. E4 blev även en självcentrerad roll som erkännandesökare, det 

visar sig också i tur 45 och 47, bilaga 3 då E4 säger med en lägre röst, saktare men ändå tydligt, 

riktat mot E2.  

 

45.  E4  E2 E2 ¤<stammar kan ju inte gå så här stammar för kolla>¤ 

46.  E2  /tittar på E4 överlägset/ 

47.  E4  ¤<stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet>¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

 

I bilaga 5 återfinns maktkampen om vem som är chef. Både E1 och E2 tangerar till viss mån 

den självcentrerade rollen som angripare, E1 i tur 10 och 12 men vem e de då och E2 i tur 13 ja 

de kan man undra, vi tolkar att de angriper varandra för att höja sin status.  

Från bilaga 6, tur 3 säger E1 de e chefen som bestämmer och E2 kontrar skrattande med tur 4 du 

e ingen chef. En tolkning vi gör här är även att E3 och E4 ger både E1 och E2 chefsrollen då 

varken E3 eller E4 säger någonting i turerna från bilaga 5. 

6.1.2 Analys av förhållningssätt  
I de inledande två turerna, bilaga 3, tolkar vi att E1 visar en för stor närhet till sig själv då denne 

har svårt att ta till sig av de övriga deltagarnas uppfattningar. Tur 2, bilaga 3, du snackar ju skit. 

E1 lägger inte fram några egna åsikter i sakfrågan men vi tolkar E1 svar som enbart kritik mot 

E4. 

 

1. E4  hörrni hörrni hörrni vi ska ju gör::a en trädgren som kommer upp för det här  ligger ju 

på ett träd ni vet 

2. E1  ¤ du snackar ju skit¤ 
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Samma förhållningssätt, för stor närhet till sig själv, återfinns från bilaga 4 när E4 söker stöd 

för sitt initiativ hos E1, men E1 försöker avvisa förslaget från E4, exempelvis med tur 10, bilaga 

4, ja fa::st tänk att det ska ju va vattenfärg överallt. 

 

9.  E4  och de blir snyggt 

10. E1  ja fa::st tänk att det ska ju va vattenfärg överallt 

11. E4  ¤men då ser man ju va kanterna går¤ 

12. E1  ja fast ändå det behövs inte 

13. E4  ¤ja men jag ska bara jö- lite runt¤ 

14. E4  ¤de blir snyggt tycker jag¤ 

 

I några situationer använder E2 förhållningssättet, för stor distans till de övriga i gruppen. Dels 

i från tur 27, bilaga 2 vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag där E2 avvisar ett förslag från de 

övriga i gruppen. Dels genom tur 30, bilaga 2 att påtala att det är överkurs, är det vår tolkning 

att E2 menar att förslaget om gubbar är ogenomtänkt. 

 

27. E2  vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag 

28. E3  SKRATTAR 

29. E1  ne 

30. E2  nej de e överkurs 

31. E4  vi kan göra några gubbar om vi hinner 

32. E2  ja men det var ju inte 800 på den här bilden heller. 

 

Det visar sig även när E4 lägger fram ett förslag som förändrar arbetet, se tur 1, bilaga 3. E2 

övertalas av E4 men E2 ändrar på förslaget vilket kan tolkas som att E2 anser att förslaget från 

E4 inte är helt genomtänkt. Det förhållningssättet som E2 tog tydliggörs även i tur 46, bilaga 3 

med den icke verbala handlingen /tittar på E4 överlägset/ dels med tur 53, bilaga 3. /slår ut med 

händerna/ nej men då typ går så å så ut så så liksom ser vi att det e ett träd här.  

Det går att se ett ändrat förhållningssätt från E3. I turer 1-24 i bilaga 2 tolkar vi att E3 har för 

står närhet till sig själv, då E3 lägger fram förslag men har svårt att se andras idéer i den 

situationen. Det är någonting som händer med E3 förhållningsätt därefter, för i en situation i 

bilaga 3, tur 47-52, förändras E3 förhållningssätt till, för stor distans till sig själv. Vi tolkar att 

E3s skratt blir en utväg utan förpliktelser att varken stå får egna idéer eller kritisera andra i 

gruppen. 

 

47.  E4  ¤stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

51.  E2  +< aa> + 

52.  E3  SKRATTAR 

 

I bilaga 2, tur 33 tydliggörs en situation där E4 förhöll sig till de övriga genom att ha en för stor 

närhet till de andra i gruppen. Det har pågått en diskussion mellan E1 och E2 om några gubbar 

ska ritas till eller inte. E4 har tidigare i sekvensen hållit med E1 vilket även visar sig i de två 

sista replikerna om gubbarnas vara eller icke vara. 

 

33.  E4  vi kan göra nåra gubbar om vi hinner 
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34.  E2  ja  men det var ju inte 800 gubbar på den där bilden heller 

6.3 Analys av härskartekniker 
För att förtydliga ledarrollerna ytterligare tar vi hjälp av analysverktyget härskartekniker. Vår 

tolkning är att det främst är E1 och E2 som visar tecken på maktutövande i grupparbetet. Vi 

noterar att de använt olika härskartekniker för att utöva makt och styra gruppen. 

 

Från tur 21, bilaga 2 visar E1 prov på härskarteknik 2, genom att säga ja ska vi med en förställd 

röst. I detta avsnitt allierar sig E4 med E1. Vår tolkning är att E4 försöker stå högre på 

hierarkistegen än E3. 

 

20.  E1  ja fast varför varför ska 

21.  E4  [[vi får ju inte plats me dörrarna annars 

22.  E1  +ja ska vi.(xx)+ 

23.  E4  SKRATTAR *ja ska vi så då* 

24.  E3  (ne men så här) 

25.  E1  +tänk att 800 skulle få plats i varje dörr E3+ 

26.  E4  (x) [vi ska ju göra tydliga]  

 

Från tur 46 och 53, bilaga 3, använder E2 härskarteknik 2 gentemot E4. Med minspel och 

tonfall görs försök till att förlöjliga E4.  

 

46.  E2  /tittar på E4 överlägset/ 

47.  E4  ¤stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

51.  E2  +< aa> + 

52.  E3  SKRATTAR 

53.  E2  /slår ut med händerna/ nej men då typ går så å så ut så så liksom ser vi att det e ett träd 

här 

 

Från bilaga 4 framgår det att E4 söker stöd från E1 i sitt arbetet. E1 gör ett försök till 

härskarteknik 2, exempelvis med tur 12, bilaga 4 ja fast ändå  det behövs inte då E1 försöker att 

säga till E4 att det som E4 försöker göra inte är nödvändigt och E4 gör fel. E4 försvarar sig mot 

detta och fortsätter med sitt arbete.  

 

10.  E1  ja fa::st tänk  att det ska ju va vattenfärg överallt 

11.  E4  men då ser man ju va kanterna går¤ 

12.  E1  ja fast ändå  det behövs inte 

13.  E4  ja men jag ska bara gö-  lite runt¤ 

14.  E4  de blir snyggt tycker jag¤ 
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6.4 Analys av kommunikativ strategi 

Från bilaga 2, tur 25-34. Samtalsmålet: inte rita gubbar. 

I följande sekvens kommer E2 in i samtalet efter 10 turer. Diskussionen som föregått har 

handlat om var ett streck ska dras på papperet, och E1 avslutar i tur 25 med ett argument som 

handlar om att 800 gubbar kan få plats i varje dörr. E2 agerar med direktstrategi och visar 

tydligt sin ståndpunkt i tur 27 vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag. Vi tolkar det som att 

E2 använder sin strategi för att stoppa förslaget om att gubbarna ska ritas. Vidare tolkar vi 

dessutom att E2 använder en ansiktsbevarandestrategi men inte bryr sig att de övriga i samtalet 

tappar ansiktet. E2 avslutar tur 27 med hoppas jag hon får ett skratt tillbaka av E3 i tur 29 och 

ett ne från E1 i tur 30. Den strategi som E3 och E1 använder tolkar vi som en solidaritetsstrategi 

då de håller med E2.   

Det inlägget som E2 gör i tur 30 nej de e överkurs tolkar vi som en fortsättning på den 

direktastrategin som E2 inledde med.  

 

25.  E1  +tänk att 800 skulle få plats i varje dörr E3+ 

26.  E4  (x) [vi ska ju göra tydliga] 

27.  E2  vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag 

28.  E3  SKRATTAR 

29.  E1  ne 

30.  E2  nej de e överkurs 

33.  E4  vi kan göra nåra gubbar om vi hinner 

34.  E2  ja  men det var ju inte 800 gubbar på den där bilden heller 

 

Från bilaga 2, tur 1-26. Samtalsmål ur E3 synvinkel: dra sträcket längre ner. Samtalsmål ur E1 

och E4 synvinkel: inte strecket för lågt.  

Här tolkar vi att E3 använder en strategi där indirekthet används, i tur 4, 12,14 repeteras 

förslaget utan att få någon annan deltagare att känna sig hotad, eller tappa ansiktet. Det är främst 

E1 och E4 som motarbetar E3 förslag. E4 ger motförslag till E2 i tur 8,9,13,21 med 

direktstrategi än E3 samt mer förklaring till sin ståndpunkt. E1 ifrågasätter E4 flera turer och i 

och med att E4 i tur 21förtydligar sin ståndpunkt vi får ju inte plats me dörrarna annars, 

använder E1 respektive E4 med en strategi som är menat att få E3 att tappa ansiktet. E1 säger i 

tur 22 en mening med en högre röst och E4 repeterar i tur 23 samma mening med skrattande 

röst. Resultatet är vinnande, E3 drar sig ur samtalet och förlorar sitt mål med samtalet.  

 

21.  E4  [[vi får ju inte plats me dörrarna annars 

22.  E1  +ja ska vi.(xx)+ 

23.  E4  SKRATTAR *ja ska vi så då* 

24.  E3  (ne men så här) 

25.  E1  +tänk att 800 skulle få plats i varje dörr E3+ 

 

E3 gör ett enda inlägg i resterande samtalssekvensen, det är i tur 28 där E3 skrattar, som vi 

menar är en solidaritetsstrategi. I övrigt blir det inte fler inlägg från E3. 

 

Från bilaga 3, tur 1-32. Samtalsmål ur E4 synvinkel: påtala att de missat en avgörande detalj. 

Varar i ca 32 turer. 

E4 har upptäckt att de måste rita en trädgren och inleder med en indirekt strategi, vi tolkar att E4 

inte vill få någon att tappa ansiktet. Dessutom menar vi att E4 använder en övertalningsstrategi 
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när E2 i tur 7 säger men det stod ju det i texten. E4 börjar i tur 8 läsa instruktionen och 

accepterar det förslag som E4 lagt fram.  

E1 replikerade E4 i tur 2 med du snackar ju skit, vi tolkar det inträffade som att E1 inte vill 

acceptera förslaget som E4 lagt fram. E1 använder en rakt på sak strategi, utan en tanke på att 

E4 kan tappa ansiktet. Å andra sidan säger E1 det med lägre röst så det kan finnas en tvekan i 

budskapet från E1.  

 

1.    E4  hörrni hörrni hörrni vi ska ju gör::a en trädgren som kommer upp för det här    ligger 

ju på ett träd ( ) ni vet 

2.    E1  ¤du snackar ju skit¤ 

3.    E3  SKRATTAR 

 

När E4 fått över E2 från tur 17 i bilaga 3 och gruppen gått med på E4 inlägg blir det en 

argumentation mellan E4 och E2 som varar mellan tur 39-53. Både använder en direkt strategi 

och visar på så sätt sig oberoende av den andre. Man kan tolka det som att E4 inte vill ge med 

sig då det var E4 som upplyste gruppen om problemet med trädet. Här lägger E2 till icke-

verbala handlingar i sin direkta strategi, nästan som att förödmjuka E4. 

 

39.  E4  [[man kan ju göra grenar så här en stam upp så  

40.  E2  en stam upp så  å en gren så typ 

41.  E4  högst upp i trädet 

42.  E1  fast inte överdrivet 

43.  E2  nej 

44.  E1  stammarna  det skulle ju blivit problem  om stammarna gick uppe i  i staden 

45.  E4  E2 E2 ¤stammar kan ju inte gå så här¤ ¤stammar för kolla¤ 

46.  E2  /tittar på E4 överlägset/ 

47.  E4  ¤stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

51.  E2  +< aa> + 

52.  E3  SKRATTAR 

53.  E2  /slår ut med händerna/ nej men då typ går så å så ut så så liksom ser vi att det e ett träd 

här 

54.  E4  eller så  så å så /visar på pappere/ och så jö- vi såhär 

 

Ett tydligt exempel på direkta strategin rakt på sak i kombination med icke-verbal handling är 

när E1 i tur 61 vill titta på instruktionerna, när det inte får avsedd effekt lägger E1 i tur 63 en 

icke-verbal handling /slår handen i bordet/, som ger avsedd effekt. 

 

61.  E1  vänta ge mig den dära /pekar på texten/ 

62.  E4  så här är stammen 

63.  E1  /slår handen i bordet/ 

64.  E2  /ger E1 texten/ 

 

Vi tolkar att E3 efter nederlaget från tur 24 Bilaga 2 använder en solidaritetsstrategi men 

kommer inte med några fler egna initiativ och de flesta inlägg är SKRATTAR. Det 
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gäller även i stort för E3 i bilaga 3. Ett inlägg som E3 gör är i tur 26 men hallå E1 varför säger 

du då att hon snackar skit hon har ju rätt. Detta säger E3 först när E2 accepterat E4s förslag. Vi 

tolkar strategin som solidaritet både mot E1 och senare både mot E2 och E4. I den här 

situationen tolkar vi det som att E3 vill vara med i gruppen men använder vid dessa tillfällen 

kommunikativa strategier utan att bli nedröstad. 

 

En mer svåranalyserad sekvens är när E4 och E1 diskuterar tur 1-14, från bilaga 4. 

E4 rådfrågar E1 i tur 1, du den här från förut ja fyller i den. Man kan tolka att E4 egentligen inte 

vill ha ett råd utan målet med samtalet är att få en bekräftelse att det verkar ok. E4 använder en 

variant av indirekthet och solidaritetsstrategi, då E4 dels vill vara en i gruppen och göra rätt och 

dels vill E4 förtydliga sin ståndpunkt utan att någon tappar ansiktet. 

I den sekvensen använder E1 respektstrategi, å ena sidan vill E1 motsätta sig det E4 gör men å 

andra sidan vill inte E1 trampa E4 på tårna. Vilket exemplifieras från tur 6 då E1 säger nej men 

det behövs inte. 

 

I bilaga 5, tur 1-19 och i bilaga 5, tur 1-4 tolkar vi att det pågår en maktkamp mellan E1 och E2. 

Samtalet handlar om vem som ska vara chef.  

E1 använder indirekt strategi med inslag av metabudskap. E1 frågar E2 i tur 16 vem e de som e e 

chef då . Man kan tolka att E1 vill få E2 att förstå och uttala det outtalade. E2 svarar med 

indirekt strategi i tur 17 nån utan att svara direkt på E1 fråga. När vi ser inspelningen går det att 

tolka att E2 vill vara lika mycket chef men vill inte säga det rakt ut. Båda använder sig av 

respektstrategin de vill inte trampa den andre på tårna men vill ändå få fram sitt budskap.  

 

16.  E1  vem e de som e chef då 

17.  E2..¤ nån¤ 

18.  E1  ¤jag¤ 

19.  E2  (xxx) 

 

I bilaga 6 påtalar E1 i tur 3 de e chefen som bestämmer, vi tolkar att E1 håller fast den indirekta 

strategin som inleddes i tur 1-19 i bilaga 4. E2 svarar skrattande i tur 4 du e ingen chef, som vi 

tolkar också är en indirekt strategi. I samtalssekvensen från bilaga 6, tur 1-4 är E3 och E4 

närvarande men de är tysta, på inspelningen syns det att de utför en icke-verbal handling då de 

ler. Detta kan man tolka att E3 och E4 accepterat och gett E1 och E2 ledarrollerna. 

 

1.    E2  tänk på att allting ska va fullt me (x) hela muren ska va full me (x) 

2.    E1..(xx) 

3.    E1  de e chefen som bestämmer 

4.    E2  *du e ingen chef* 

7. Diskussion 

Syftet med vårt arbete var att studera vilka roller eleverna intar i grupprocess samt vilka 

kommunikativa strategier eleverna använder sig av och deras förhållningssätt mot varandra.  
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Med hjälp av Vygotskij (1934/1999) kan vi förstå samspelet och kommunikationen elever 

emellan. Enligt Vygotskij (1934/1999) är det sociala samspelet en förutsättning för det 

intellektuella lärandet. I vår studie kommunicerade eleverna med varandra både verbalt och 

icke-verbalt för att utveckla arbetet. Dynamiken i gruppen var i vissa fall positiv i andra fall 

negativ, vilket vi kopplar till samspelet mellan deltagarna. Samspelet påverkas av deltagarnas 

roller som intogs och gavs i kontexten vi observerade, för den skull betyder det inte att samma 

grupp tagit och fått samma roller i exempelvis scouterna.  

 

Vi fastställde elevernas roller med hjälp av instrumentella och självcentrerade roller utefter 

Benne och Sheats (1948) uppställning i Jern (2008). De roller som intogs bland deltagarna i 

gruppen menar vi beror på den situation som de befann sig i då observationen pågick. Det vill 

säga i den gruppsammansättningen, i det klassrummet med den uppgiften. Vi funderar också om 

eleverna själva försökte bryta sitt rollbeteende i den situationen som uppstod genom att använde 

olika kommunikativa strategier (Norrby 2004) och alliera sig med andra elever för att använda 

olika härskartekniker (Hammar Chiriac, 2008) mot andra i gruppen. Vi tänker speciellt på det 

tillfälle från bilaga 2 tur 23 när elev 4 försökte komma ett snäpp högre än elev 3 i hierarkistegen 

genom att söka stöd hos elev 1. I vårt resonemang är det i så fall att elev 3 försöker ändra den 

rollen som blev genom att hitta nya vägar för att förändra sin roll. 

 

När det gäller vilka roller eleverna intog och gav varandra, tolkar vi vårt resultat utifrån vårt 

analysinstrument att två av eleverna intog instrumentella rollen (Jern, 2008) som initiativtagare. 

Dessa två elever blev enligt vår tolkning dominanta, vilket vi även tolkade i de självcentrerade 

rollerna (Jern, 2008) då blev angripare. Vi tolkar även att de ville styra arbetet framåt, detta 

genomfördes på olika sätt och det uppstod situationer där de försökte få sin vilja igenom. De 

andra två eleverna blev inte lika dominerade och starka i grupprocessen. De använde olika 

kommunikativa strategier för att få fram sin vilja och åsikt som vi tolkar blev ett agerande som 

var anpassad efter den norm som uppstod i gruppen. Det visade sig främst i deras 

självcentrerade roller (Jern, 2008) där den ena blev erkännandesökare, medan den andre intog 

en roll som vi kallar för osäkerhetsrollen med desertörliknande egenskaper. 

 

Elevernas roller kan enligt vår tolkning från den specifika kontexten ses utifrån ett relationellt 

perspektiv, där elevernas roller uppstår i det sociala samspelet. Till skillnad från ett essentiellt 

perspektiv som innebär att en roll är inneboende och inte uppstår i ett sammanhang med andra.  

 

Det uppstod tillfällen då de elever som blev dominanta även använde olika härskartekniker 

(Hammar Chriac, 2008) över de övriga två. Exempelvis när en elev försökte få gehör för sin 

åsikt använde de dominerande eleverna olika strategier genom att osynliggöra den elevens 

tankesätt. En annan intressant detalj i skapandet av hierarkin syntes när en av eleverna längre 

ner i hierarkin försökte höja sin position genom att visa samhörighet med en av de ledande 

eleverna. 

 

Eleverna behärskade kommunikativa strategier på olika sätt och med olika kunnande. Vid ett 

tillfälle försökte en elev uppmärksamma de övriga om att en del i arbetet fattades, den eleven 

använde en strategi vilket för med sig att de övriga inte behövde tappa ansiktet (Norrby, 2004). 

Men här vill vi lägga till en strategi som indirekt och ville inte används teorin om 

kommunikativa strategier. Vi menar att den här eleven behövde få med sig en allierad så det 

utvecklades en övertalningsstrategi. Den här eleven tolkar vi att utnyttja kommunikativa 

strategin väl. Vid ett annat tillfälle lyckades en elev dåligt med valet av strategi, målet med 
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samtalet syns tydligt i transkriptionen. Dock var elevens motpart i samtalet två elever som 

samarbetade effektivt och dessa två gick segrande ur samtalet. 

 

Således konstaterar vi att det blev två personer som intog dominanta roller vilket även visade 

sig i den kommunikativa strategin de använde, vilket resulterade i att arbetet fördes framåt. 

Vilket å ena sidan överensstämmer med Johnsons studier (1976 i Hammar Chiriac 2008). Å 

andra sidan kan vi fundera över om det finns ett samband mellan att de dominerande eleverna 

styr arbetet och att de icke-dominerande eleverna inte bidrar till någonting. Det är tveksamt om 

det gäller i vår grupp, alla elever bidrog på sitt sätt, möjligen går det att se att de elever som inte 

var dominerande blev styrda över hur de skulle utföra sitt arbete.  

 

Gruppen utsåg inte någon formell ledare, men enligt oss blev de två dominanta eleverna ledar 

gestalter. Enligt Nilsson (2005) kännetecknas informellt ledarskap av när det är oklart vem som 

är ledare, men även den informelle ledaren påverkar gruppen. I några skeenden kom de två 

dominerande elevernas maktkamp upp till ytan, men det kom enligt vår tolkning aldrig något 

avgörande i maktkampen. Dock konstaterar vi att båda två tog tag i arbetet och fick saker gjorda 

såsom Nilsson (2005) karaktäriserar en ledare. Angående flera ledartyper, beskriver Hammar 

Chiriac (1999) Steiners (1976) synvinkel att en grupp kan må bra av flera expertledare, som har 

olika kompetenser. I det grupparbete som varade några lektionstimmar blev det inte någon 

diskussion mellan gruppdeltagarna och deras kompetenser, men vi tolkar att de tog själva tag i 

de arbetsuppgifter som de ansåg sig vara bra på. Möjligen kan vi tolka att en av de två 

dominanta eleverna var expert på att teckna då eleven ofta tog över moment som de andra höll 

på med. 

 

När det gäller normer i en grupp är det enligt Steiner (1976 i Hammar Chiriac, 1999) dessa som 

kan vara avgörande för hur väl en grupp samarbetar. I vår grupp uppstod det situationer då 

arbetet fick stå tillbaka för annan social interaktion. Exempelvis uppstod situationer när eleverna 

hade olika uppfattningar om vad som skulle göras och vem som skulle göra vad. Det uppstod 

kamper och oftast var det eleverna med dominerade roller som vann. I och med att det uppstod 

kampsituationer kan det vara ett tecken på att samarbetet inte fungerade bra och att det i sin tur 

berodde på att de inte hade utvecklat ett fungerande normsystem. 

 

Vad gäller graden av välfungerande samverkan i grupp, menar vi att det var låg samverkan och 

förslag mottogs dåligt, vilket även Webb (2009) tar upp, då det kan påverka gruppens arbete. 

Det stämde i vår grupp och gällde alla deltagare inte enbart de med lägre position i hierarkin. 

Det visade sig även då de två ledande eleverna la förslag som ibland mottogs av nonchalans 

eller icke verbala uttryck. 

 

De diskussioner som pågick i gruppen skulle enligt Hammar Chirac (2008) bidra till att 

argumentationsteknik och kritiskt tänkande utvecklas hos eleverna. I den grupp vi observerade 

såg vi inte några sådana tendenser vilket kan ha att göra med att vi studerade gruppen under en 

kort tid. Vi fick intrycket att eleverna försökta föra sin egen åsikt som den viktigaste eller i vissa 

fall så drog sig en elev ur diskussionen. Det kan även bero på den ambitonsdifferens som 

Forslund Frykedal (2008) redogör för i sin avhandling. I vårt fall kan elevernas oförmåga att ta 

till sig andras åsikter bero på att de har olika ambitioner och hur de förhåller sig till varandra 

samt deras roller. Rent generellt var det i vår grupp en gemensam ambition att göra ett bra 

arbete, dock återfanns olika ambitionsdifferenser på individnivå som exempelvis visade sig 

genom de olika roller som eleverna tilldelade sig själva. De elever som dominerade arbetet hade 
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som ambition att lyfta fram sina egna åsikter främst och höll fast vid dessa mer än de två som 

inte var dominerade. Det kan förstås genom Forslund Frykedal (2008), hur eleverna uppfattar 

sin egen arbetsinsats mot de övrigas. 

 

Vårt syfte har varit att studera en grupp elever under en grupprocess, gällande roller, 

förhållningssätt och kommunikativa strategier för att i förlängningen ge oss en förförståelse vad 

som sker i en grupprocess. Enligt Granström (2007) startas processer bland elever som arbetar i 

grupp, såsom utforskandet av sin egen identitet och jämföra upplevelser. Vi observerade olika 

situationer där eleverna använde icke-verbal kommunikation för att ”stångas” med varandra, 

såsom små knuffar. I andra fall förde eleverna på tal om det disco som skulle gå av stapeln 

någon dag efter vår observation. Dessa menar vi är processer som fanns i gruppen som enligt 

Granström (2003) är viktig för en grupps utveckling. Någonstans här finner vi kärnan i vår 

studie, vi har observerat en grupprocess och vad som sker mellan fyra elever i ett grupparbete. 

Om vi åter kopplar tillbaka till Granström (2007) så är en förutsättning för en lärare att känna 

till om vad som sker i en grupp som arbetar tillsammans för att kunna utnyttja arbetssättet och 

inte skrämmas av det. 

 

Med vår empiri synliggörs ett sammanhang, där eleverna i samspel med varandra gav och fick 

olika roller. Vår förståelse har ökat hur elever använde olika strategier och roller för att 

antingen få sin vilja igenom eller att vara de övriga tillags. Vi som blivande lärare och redan 

verksamma lärare kan med vår undersökning få mer kunskap om roller och interaktion i en 

grupprocess. I förlängningen kan den förståelsen ligga till grund för att hjälpa elever att utveckla 

sin kommunikativa förmåga i dialog med andra. I och för sig bygger vårt resultat, som vi flera 

gånger påpekat, på observationer från ett grupparbete. Dock är vi övertygade att det går att lyfta 

liknande aspekter från andra elevkonstellationer och sammanhang. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Efter att ha analyserat transkriptioner från olika håll har vi blivit än mer intresserade om varför 

en person i en viss situation tar eller får en roll. Så en önskad för fortsatt forskning är att studera 

varför specifika roller uppstår i skilda kontexter. I vårt arbete valde vi bort att observera med 

genusglasögon, vilket även det kan vara något för en fortsatt forskning. Hur skiljer sig pojkar 

och flickor i de roller som blir till i olika situationer. 
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Bilaga 1 
I transkriptionerna har följande principer använts. De är fritt valda efter Nordenstam (1994b) i 

Norrby (2004). 

 

va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 

va:::nsinigt  ytterligare förlängning 

fan-  avbrutet ord 

[]  överlappande tal 

[[  samtidigt inledda yttrande 

¤vansinne¤  sägs med svag röst 

+vansinne+  sägs med högre röst än normalt 

*vansinne*  sägs med skrattande röst 

BULLER  metakommentarer har versaler 

SKRATT  alla skrattar  

SKRATTAR  talaren skrattar 

 (vansinne)  parentes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx)  omöjligt att höra - (x) motsvarar ett ord, (xx) motsvarar två ord, 

(XXX) tre ord eller fler ord 

<de e vansinne> långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 

 

 

Egen princip 

/tittar på en bild/ gör en icke-verbal handling 
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Bilaga 2 
Transkription 4 november. Tid på bandet 12min 02 sek till 13min 25sek. 

 

Transkription gjord av Hans Ericson. 

 

1.    E4  så jör vi ra:kt 

2.    E2  (xxx) 

3.    E4  (fast ba lit) 

4.    E3  längre ne:re 

5.    E2  den e ju va:jtbård 

6.    E1  +<vadå va:jtbård>+ 

7.    E1  +<den e ju va::jtbård>+ 

8.    E4  inte så lågt 

9.    E4  inte för lågt inte för lågt bara 

10.  E2  nej men tornet måste komma upp 

11.  E1  åså ska de va +hus+ lite så 

12.  E3  ja men varför inte här <nere istället> 

13.  E4  ja just de här är ett streck fast ska ju inte kolla på den då  /tittar på en bild/ 

14.  E3  varför gör du ba inte strecket längre ner annars 

15.  E2  nu kollar vi inte på den 

16.  E1  varför ska 

17.  E2  å inte på den /lägger bort bilden/ 

18.  E1  varför ska vi har strecket längre ner 

19.  E3  för då kan ju tornet va högre liksom 

20.  E1  ja fast varför varför ska 

21.  E4  [[vi får ju inte plats me dörrarna annars 

22.  E1  +ja ska vi.(xx)+ 

23.  E4  SKRATTAR *ja ska vi så då* 

24.  E3  (ne men så här) 

25.  E1  +tänk att 800 skulle få plats i varje dörr E3+ 

26.  E4  (x) [vi ska ju göra tydliga]  

27.  E2  vi ska inte rita dom gubbarna hoppas jag 

28.  E3  SKRATTAR 

29.  E1  ne 

30.  E2  nej de e överkurs 

31.  E1  nej de här är ju lagom tycker jag 

32.  E2  men de måste va jämt 

33.  E4  vi kan göra nåra gubbar om vi hinner 

34.  E2  ja  men det var ju inte 800 gubbar på den där bilden heller 

35.  E1  [oj vänta] 

36.  E4  du kanske inte ska göra hårt du kanske bara ska skissa först 

37.  E1  varför ska vi skissa 

38.  E2  ja men mittlinjen kan vi ju eller mitt mitt men 

39.  E1  (öh) 

40.  E4  (nu får du gå av) 

41.  E1  +va fan släpp den då+ /till E2 som håller i linjalen/ 

42.  E2,  E3, E4 SKRATTAR 
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Bilaga 3 
Transkription 4 november. Tid på bandet 20 min 06 sek till 22 min 26 sek. 

 

Transkription gjord av Maria Öberg. 

 

1.    E4  hörrni hörrni hörrni vi ska ju gör::a en trädgren som kommer upp för det här          

ligger ju på ett träd ni vet 

2.    E1  ¤du snackar ju skit¤ 

3.    E3  SKRATTAR 

4.    E2  *va* 

5.    E4  *det här e ju högst upp i trädet* 

6.    E2  det här e inte alls högst upp i trädet 

7.    E4  *men det stod ju det i texte:::n*  

8.    E2  nä me:n hur menar du /börjar titta i texten/ 

9.    E1  [¤Ge mig nå::t sudd bara¤ ] 

10.  E1  [ ¤sudd¤ ] 

11.  E3  [¤det ska inte vara smalare här¤ ]  

12.  E3  ¤det ska vara typ smalare här¤  ] 

13.  E2  (x) (xx) (XXX) 

14.  E4  kolla där jag läste högst upp i trädet 

15.  E2  oden byggde en borg allra hög:::st..upp  i trädet 

16.  E4  [ ] SKRATTAR /pekar på E2/ 

17.  E2  *hörrni vi har gjort lite fel* 

18.  E4  nämen det är bara att jö- en gren den e ju högst upp i trädet ändå 

19.  E3  oj 

20.  E1  vaddå 

21.  E3  de e högst upp i trädet 

22.  E2  oden byggde en borg allra högst upp i trädet  

23.  E4  [de ä ju ba- o jö-  lite]  

24.  E2  [men den står ju inte på nåt trä::d ] 

25.  E4  näe 

26.  E3  men hallå E1 varför säger du då att hon snackar skit hon har ju rätt 

27.  E2  (x) (xx) 

28.  E4  den ligger på trädet 

29.  E1  vadå 

30.  E3  *hon har ju rätt* 

31.  E2  men eftersom geten e på  <geten > <fåret> <  lammet> 

32.  E3  vi skulle gjort en liten gren här under 

33.  E4  [oden byggde en borg ] 

34.  E2  [men hela borgen   inte tornet    utan borgen] 

35.  E1  men vem har sagt att vi ska jö- en gren 

36.  E4  ja men för att de-  sitter på ett trä- annars se ma- ju inte att de e ju hög::st upp i 

trädet..man ser ju inte de-  annars 

37.  E2  på ett träd 

38.  E1  man kan ju gö- (xx) 

39.  E4  [[man kan ju göra grenar så här en stam upp så  

40.  E2  en stam upp så  å en gren så typ 
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41.  E4  högst upp i trädet 

42.  E1  fast inte överdrivet 

43.  E2  nej 

44.  E1  stammarna  det skulle ju blivit problem  om stammarna gick uppe i  i staden 

45.  E4  E2 E2 ¤<stammar kan ju inte gå så här stammar för kolla>¤ 

46.  E2  /tittar på E4 överlägset/ 

47.  E4  ¤<stammarna kommer från marken å det här ligger uppe i trädet>¤ 

48.  E3  SKRATTAR 

49.  E2  stammarna följer dom med trädet ända upp 

50.  E4  aa 

51.  E2  +< aa> + 

52.  E3  SKRATTAR 

53.  E2  /slår ut med händerna/ nej men då typ går så å så ut så så liksom ser vi att det e ett träd 

här 

54.  E4  eller så  så å så /visar på pappere/ och så jö- vi såhär 

55.  E2  nämen då tar det ju liksom upp få- get platsen 

56.  E3  (xx) 

57.  E1  (xx) 

58.  E4  ja men den står ju å tuggar på grenen  

59.  E4  den står ju å äter    löv 

60.  E2  /gör tuggrörelser med munnen/ 

61.  E1  vänta ge mig den dära /pekar på texten/ 

62.  E4  så här är stammen 

63.  E1  /slår handen i bordet/ 

64.  E2  /ger E1 texten/ 

65.  E4  å här finns en gren 

66.  E2  å här finns lite grenar  med gyllene löv 

67.  E4  å där står den å betar 

68.  E1  ska bara se vad det finns liksom 
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Bilaga 4 
Transkription 5 november. Tid på bandet 11 min 00 sek till 11min 22 sek. 

 

Transkription gjord av Maria Öberg. 

 

1.    E4  ¤du  den här från förut  ja  fyller i den¤ 

2.    E1  vaddå  /tittar på där E4 målar/ 

3.    E4  ¤jag fyller i¤ 

4.    E1  med star- 

5.    E4  ja 

6.    E1  nej men det behövs inte 

7.    E4  /drar upp axlarna/  ¤de e rolit¤ 

8.    E3  öh h 

9.    E4  och de blir snyggt 

10.  E1  ja fa::st tänk  att det ska ju va vattenfärg överallt 

11.  E4  ¤men då ser man ju va kanterna går¤ 

12.  E1  ja fast ändå  det behövs inte 

13.  E4  ¤ja men jag ska bara jö-  lite runt¤ 

14.  E4  ¤de blir snyggt tycker jag¤ 
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Bilaga 5  
Transkription 5 november. Tid på bandet 31min 50 sek till 32min 17sek. 

 

Transkription gjord av Hans Ericson. 

 

1.    E1  bra att du jö lit mellanrum 

2.    E2  va 

3.    E1  +bra att du jö lit mellanrum+ 

4.    E2  /gör tummen upp/ 

5.    E1  du ba jes chä:fän gav mej kommentar / härmar tummen upp/ 

6.    E2  *nehe* 

7.    E1  du ba jes 

8.    E2  [du e ingen chäf] 

9.    E1  jo 

10.  E1  men vem e de då 

11.  (xxx) 

12.  E1  men vem e de då 

13:  E2  ja de kan man undra 

14.  E4  du lät som min pappa när du ba jo men vem e de då 

15.  E2  *som din pappa* 

16.  E1  vem e de som e chef då 

17.  E2..¤ nån¤ 

18.  E1  ¤jag¤ 

19.  E2  (xxx) 
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Bilaga 6 
Transkription 5 november. Tid på bandet 34min 21sek till 34min 35sek. 

 

Transkription gjord av Hans Ericson. 

1.    E2  tänk på att alltin ska va fullt me (x) hela muren ska va full me (x) 

2.    E1..(xx) 

3.    E1  de e chefen som bestämmer 

4.    E2  *du e ingen chef* 

 

under sekvensen sitter E3 och E4 tysta och ler 
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Bilaga 7 
Till elever och föräldrar i klass XA, XXXXXXskolan   2009-10-15 

 

Hej. 

 

Vi, Hans Ericson och Maria Öberg, studerar till lärare vid Stockholms Universitets 

lärarutbildning. Hans har under hela utbildningen gjort sin praktik på XXXXXXskolan med 

Xxxxx Xxxxxxx som handledare. Under november och december genomför vi vårt 

examensarbete vid Institutionen för barn och ungdomsvetenskap.  

 

Examensarbetet kommer att handla om elevers grupparbete i skolan.  

Vi planerar att intervjua och observera en grupp elever i samband med ett grupparbete. 

Observationen genomförs med videoinspelning och ljudupptagning. Allt insamlat material 

inklusive videoinspelningar kommer endast att vara tillgängliga för oss och kommer att 

förstöras efter bearbetning. I den skrivna texten kommer alla elever och skola förbli anonyma.  

 

Vi undrar om du,___________ vill vara med i vår undersökning i början av november? 

(ringa in ditt svar) 

 

JA               NEJ 

  

 

 

Elevens namn:  

 
 

Förälders underskrift: 

  

 
 

Vi uppskattar om du lämnar ditt svar till din lärare senast den 20 oktober.  

Med vänliga hälsningar, Hans och Maria. 

 

Hans Ericson       

Mobilnr: (borttaget) 

Maria Öberg 

Mobilnr: (borttaget) 

 

Frågor om examensarbetet besvaras även av vår handledare: 

Anna-Lena Ljusberg 

Anna-lena.ljusberg@buv.su.se 

Telefon: 08-1207 6219 

mailto:Anna-lena.ljusberg@buv.su.se
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