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1. INLEDNING

Mitt val av område för examensarbetet stod klart tämligen tidigt. Redan under
den inledande delen av vår lärarutbildning gjordes vi medvetna om att barn som
ingår i en grupp också ingår i en social interaktion både med lärare och sina
kamrater.

När jag har varit ute på mina praktikperioder har jag mött olika typer av barn, de
talföra, de som ständigt vill ha uppmärksamhet och de förhållandevis tysta och
försynta barnen. Vissa av barnen har tagit mer utrymme och andra har tagit
mindre. De tystare och mer försynta barnen har inte gjort anspråk på att få någon
stor del av min eller sina kamraters uppmärksamhet. Barn som är mer av
ledartyper jämfört med de tystare barnen har på ett mera tydligt sätt påkallat
uppmärksamhet. Det är som lärare inte helt lätt att fördela tiden rättvist mellan
barnen, i synnerhet inte när det finns en skiktning i klassen av mer och mindre
talföra och aktiva barn. Jag vill att alla barn ska känna en delaktighet i skolan
och inte vara passiva åhörare.

Skillnaden i barnens uppträdande har gjort mig intresserad av vad som ligger
bakom dessa olika roller. Mitt intresse har bland annat därför riktats mot vad
som inverkar när barnen intar en roll i en grupp. Jag tycker det är viktigt att
försöka få kunskap om barnens egen uppfattning om hur de ser på rollerna i en
grupp. Med denna kunskap kan jag som lärare förhoppningsvis arbeta för ett
rättvist och jämlikt klimat i en klass eller mindre grupp.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag är intresserad av hur barn upplever sin situation som elever i en skolklass.
Genom att ta del av barnens egna uppfattningar vill jag försöka få kunskap om
hur de själva ser på sin egen roll i klassen, samt hur de ser på samspelet i
klassen. Om de upplever att klasskamraterna har olika roller och om barnen är
medvetna om att det sker en fördelning av roller i klassen. Jag vill se vad som
har betydelse för hur barnets roll, status och ställning är i gruppen, enligt dem
själva.
Syftet med denna uppsats är att se vilka roller barn kan få i en klass, samt vad
som gäller i en grupp för att få, eller tilldelas, en given roll bland övriga
gruppmedlemmar. Jag är även intresserad av att ta reda på hur barnen själva ser
på sin roll och status i gruppen, och om de är medvetna om att det finns en
fördelning av roller i gruppen.

För att begränsa mitt syfte har jag funnit följande tre frågeställningar intressanta
och som jag utgått ifrån i mitt arbete:
• Vilka faktorer påverkar för att få en hög position i en barngrupp?
• Upplever barnen själva att de får den status och position de vill ha i

barngruppen?
• Vilken medvetenhet har barnen själva om skillnader i status och

rollfördelningen i en grupp?
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3. LITTERATURGENOMGÅNG

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom teorier och forskning som behandlar
olika perspektiv på grupper, gruppbildningar, roller och social status.

3.1 Vad är en grupp?

Alla tillhör en eller flera olika grupper. Nilsson (1993) definierar vad en grupp
är, genom att säga att grupper består av ett antal individer som har sådana
relationer att man måste tänka sig dem tillsammans som en enhet.

Relationerna mellan individerna i gruppen är alltså så påfallande att man
uppmärksammar och avgränsar den från omgivningen. Det är denna
gruppidentitet som andra kan se och därmed avgöra att de här människorna hör
ihop, att de utgör en grupp. För att en individ ska känna sig delaktig i en grupp
så innebär detta att ett samspel även ska ske inom gruppen. I detta samspel finns
normer och regler som ska följas. Samspelet uppträder om gruppen har
gemensamma mål och träffas regelbundet. Gruppmedlemmarna kommer att bete
sig relativt likartat från gång till gång och från situation till situation. Genom
detta har en uppsättning normer och regler uppkommit som styr vad gruppen
säger och gör (Nilsson 1993).

Det finns flera typer av grupper som vi tillhör, både mindre och större. Olsson &
Olsson (2000) beskriver primärgrupp och sekundärgrupp. Primärgruppen är den
lilla och intima grupp vi tillhör genom nära relationer. Den viktigaste
primärgruppen för barnet är familjen. Där sker en uppfostran och en
socialisering som är mycket viktig för barnet. Därifrån tar barnet med sig
förmågan att kunna umgås med andra och att kunna fungera i andra grupper.
Från familjen tar även barnet med sig föräldrars värderingar och attityder in i
sekundärgrupper. Dessa sekundärgrupper är oftast större än primärgruppen. I
sekundärgruppen är man inte lika känslomässigt bunden till de övriga i gruppen.
För ett barn är det viktigt att tillhöra en eller flera sekundärgrupper. Dessa
sekundärgrupper kan till exempel vara skolklassen eller en idrottsklubb. Inom
dessa grupper utvecklar bland annat barnet sociala relationer och social
kompetens (Olsson & Olsson 2000).

Trost och Levin (1996) ger en något annorlunda definition av vad en
sekundärgrupp är. De menar att en sekundärgrupp består av individer som inte
har en så intim och känslomässig relation till varandra, men att i en
sekundärgrupp kan ingå en mängd olika primärgrupper. Många av
sekundärgrupperna är i egentlig mening inte någon grupp. Författarna ser det
mer som ett nätverk av människor som finns omkring individen. Människorna
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som utgör nätverket behöver nödvändigtvis inte ha en relation till varandra
(Trost och Levin 1996).

3.2 Roller i grupper

I en grupp ingår det alltid ett antal individer oavsett hur stor eller liten gruppen
är. För att det ska fungera i en grupp tilldelas alla dessa individer olika roller.
Utifrån sin personlighet och beteende får individerna olika roller i olika grupper.
En roll definieras som summan av de förväntningar som är förknippade med
positionen i en grupp (Olsson och Olsson 2000). Detta stöds av Nilsson (1993).
Även han menar att det finns regler som ger ett likartat beteende för hela eller
delar av gruppen. Medlemmarna får då roller som motsvarar förväntningarna
från de övriga i gruppen. Följden blir att medlemmarna uppvisar ett förväntat
beteendemönster i olika situationer. Förväntningarna i gruppen skapar normer
och regler för individen, som i sin tur styr individens beteende (Nilsson 1993).

Enligt Nilsson (1993) uppkommer alltid roller i grupper. Medlemmarna beter sig
på skilda sätt, får olika uppgifter och har olika sätt att bete sig i gruppen.
Vanliga roller är den tyste, den pratsamme, den blyge, den initiativrike, den
skämtsamme osv. Att beskriva roller så kan vara en form av generaliseringar.
Risken finns också att en tilldelad roll är en form av självuppfyllelse, d.v.s. att
man förväntar sig att den som har en blyg roll också är blyg. På så sätt kan man
medverka till att han eller hon fastnar i en blyg roll.

Vem som går in i de olika rollerna bestäms delvis av gruppens dynamik, delvis
av erfarenheter, vilja och läggning samt delvis av det formella system som vissa
grupper är en del av. Om gruppen delvis domineras av en stark ledare som är
målinriktad innebär det samtidigt att andra medlemmar i gruppen får roller som
har till uppgift att tillgodose samspelet i gruppen. Det är ledarens målinriktade
sätt som skapar tryck mot att vissa medlemmar i gruppen tar på sig dessa roller.
(Nilsson 1993). På samma sätt tar Svedberg och Zaar (1988) upp dessa
rollteorier, de menar att i nästan alla grupper sker rollfördelningen med ett
likartat resultat där några standardroller alltid tycks vara representerade. Det är
sällan man träffar på en grupp där alla är tysta eller alla är lustigkurrar. Tog man
alla talföra och satte i en grupp så skulle några få byta roll och tystna. Det verkar
som om en grupps olika standardroller lever redan innan medlemmarna tagit
plats i gruppen. Gruppen fördelar sedan rollerna till de olika individerna så att
standardrollerna blir representerade.
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Nedan återges de standardroller som enligt Svedberg och Zaar (1988) ofta går
att återfinna i en grupp:
Den person som har monopol på uppmärksamheten i en grupp är en mycket
aktiv och talför person. Den personen vill ha de övriga gruppmedlemmarnas
uppmärksamhet och använder en ”Ja men… -attityd” för att få dem att lyssna.
De övriga i gruppen låter sig domineras för att den dominante i gruppen utför
mycket av gruppens arbete. Den dominante utför mycket av gruppens arbete för
att få behålla ledarställningen i gruppen och för att uppmärksamheten ska riktas
mot denna person. Små barn kan även visa denna typ av beteende och då i syfte
att få exempelvis mammans uppmärksamhet hela tiden.

Den ambitiöse är en person som vill vara duktig och ambitiös. Denna person i en
grupp vill själv vara med och påverka och få gehör för sina åsikter.  Den
ambitiöse anser att ledaren är viktig och ger ledaren och de i gruppen som tänker
lika stöd, likaväl som de oliktänkande i gruppen får kritik. Denna gruppmedlem
som kallas för den ambitiöse finns i en grupp på grund av de andra
medlemmarnas önskan om att vara duktiga och präktiga.

Offret i en grupp kallas den person som inte har så mycket att säga till om i
gruppen. Rollen som offer är förknippad med en person med dåligt
självförtroende och låga tankar om sig själv och sin förmåga. Den personen är
rädd för att få kritik och anser att de övriga i gruppen är bättre på att utföra
uppgifter. I jämförelse med offret får de andra i gruppen en känsla av att vara
duktiga och kompetenta, därför fyller rollen en funktion i gruppen.

Buffeln är en roll i en grupp som symboliserar en person med egen vilja som
gärna motsätter sig gruppens vilja. Det är en person som går sin egen väg och är
inte rädd att komma i konflikt med de övriga gruppmedlemmarna. Den personen
finner det stimulerande att se hur provocerande man kan vara i en grupp och
ändå få tillhöra gruppen. Rollen som buffeln i en grupp finns för att de andra kan
se hur självständighet och egoism även kan vara en framkomlig väg.

Syndabockens roll i en grupp är sällan en roll som någon person tar på sig. Den
existerar i gruppen genom att de andra gruppmedlemmarna utser en person i
gruppen som syndabock. Rollen finns för att de övriga gruppmedlemmarna ska
kunna skylla sina misslyckande på någon istället för att själva behöva stå för
dem. Det kan vara så att den person som har rollen som buffel i en grupp kan
även få  rollen som syndabock.. Det kan även vara så att hela grupper får stå
som syndabockar gentemot andra grupper exempel på detta kan vara punkare
och skinnhuvuden.

Lustigkurren är ytterligare en roll som kan finnas i en grupp. Lustigkurren
försöker att finna något roligt i allt och då få andra att skratta. Att skämta och
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skratta är uppskattat av de övriga gruppmedlemmarna och ju mer de skrattar
desto mer gör sig lustigkurren till. Det är en form av bekräftelse för sin egen del
som lustigkurren existerar i en grupp. Rollen finns i en grupp för att de andra
gruppmedlemmarna vill ha roligt och även för att skrattet dämpar nervositeten
hos alla både lustigkurrens och de övriga gruppmedlemmarnas oro.  (Svedberg,
Zaar 1988)

3.3 Teaterroller och teambildning

Nilsson (1993) menar att våra sociala roller liknar teaterroller på det sättet att
vissa beteenden, tankar och känslor hör till de olika rollerna vi har i olika
sammanhang. Skillnaden mot den riktiga teaterrollen är att beteenden, tankar
och känslor är internaliserade (d.v.s. våra egna) i mycket högre grad i de olika
sociala rollerna vi har. Till de olika sociala roller som alla har, hör en rad
förväntningar vad som passar in vilket då liknar teaterroller  Vi uppträder på
olika sätt beroende på vad vi ska göra och vilket syfte det har. Vi har olika
förväntningar på oss hur vi uppträder exempelvis på jobbet eller hur vi uppträder
är privat. De förväntningarna kommer inte från ett pjäsmanus. De kommer
utifrån, från andra människor, grupper och institutioner och från kulturen i sin
helhet. Vi tar till oss dessa förväntningar och vissa av dem gör vi till våra egna
(Nilsson 1993).

Enligt Goffman (1959) kan man se hur grupper fungerar genom att se på det
som en teaterföreställning. Genom detta dramaturgiska synsätt ser man på hur
individen presenterar sig själv och sin aktivitet. Den roll som en individ spelar är
anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande individerna och
samtidigt utgör de andra också publik. Goffman talar om den främre och bakre
scenen. Den främre scenen tar man i besittning när man talar eller agerar inför
den större publiken. Den bakre scenen utgör alltså publiken men det är också där
som det verkliga uttrycket för olika synpunkter finns. När man står på den
främre scenen gör man det oftast inte i den egenskap som är karaktäristiskt för
den roll man har i gruppen, utan man uttrycker det som man genom ett
interagerande med flera deltagare förväntas säga. Dessa team kan vara olika
stora och agera utifrån olika perspektiv och förväntningar. En hel klass kan
fungera som ett team om det är en fråga som tas upp där exempelvis läraren har
en åsikt och eleverna en annan. Då kan eleverna agera som ett team. I en
skolklass finns det ofta flera mindre team som agerar tillsammans. Vissa av
dessa team är mycket sammansvetsade och har stort inflytande på den övriga
klassen vad gäller exempelvis normer och värderingar. De kan vara mycket
skickliga på att inta den främre scenen och få den respekt och respons de vill ha
genom att de har ett väl utvecklat interagerande mellan främre och bakre scenen
(Goffman 1959).
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Garpelin (1998) ger i sin bok exempel på hur man kan ta ledningen och makten
genom teambildning och därmed fastställa normer och värderingar som ska vara
gällande i en skolklass. Att inta ledarpositioner bygger på den identitet som man
har skapat utifrån olika självbilder och olika erfarenheter från skola och livet i
övrigt, själ och tillsammans med andra. Garpelin beskriver hur en grupp flickor
blir normbildare i en klass. De är ett sammansvetsat team som har känt varandra
under en längre tid och vet därmed hur man uppträder på scenen. Deras roller,
positioner och normer har varit klara sedan tidigare. Dessa flickor kan genom
sin teambildning bestämma vilka normer som ska gälla i klassen. Flickorna ger
uttryck för att klassandan ska karakteriseras av att alla är lika viktiga i klassen
och att det finns utrymme för var och en. Enda villkoret var att man inte försökte
att sabotera. Olikheter i skolprestationen accepterades och fick vara synliga, men
detta fick inte leda till att den bättre presterande eleven ska vara mer värd än den
sämre presterande. Det var exempelvis tillåtet att tävla, bara man gjorde det på
ett ärligt sätt. Vissa som spelade en mer undanskymd roll verkade att ha agerat i
den bakre regionen. De som ställde upp på denna anda accepterades och fick sin
del av uppmärksamheten.

Genom att konsekvent backa upp varandra som team så stärks dessa flickor och
den ledande position de har. De stärks dessutom framöver genom varje vinst de
gör ifråga om att deras förhållningssätt är och förblir det rådande i klassen. Det
förutsätter naturligtvis att inte läraren ingriper i detta team. I ovanstående
exempel spelar läraren med och befäster rollerna.

Garpelin ger även exempel på att en grupp idrottsintresserade pojkar. Pojkarnas
teambildning existerar på fritids- och rastaktiviteter. Teambildningen kan
splittras när man börjar högstadiet då det är uteslutet att man exempelvis skulle
sparka fotboll på rasten. Det finns för dessa pojkar inte längre någon scen att
agera på som team. Detta kan medföra att man har svårare att hitta sin plats och
tillhöra ett team i ett klassrum på högstadiet. Då menar Garpelin att dessa pojkar
förblir en passiv publik som enbart befinner sig i på den bakre scenen.(Garpelin
1998)

3.4 Ställning och status i grupper

Granér (1991) menar att spridningen av status i en grupp beror på flera olika
faktorer som samverkar. Dessa faktorer har att göra med den enskilde
deltagarens individuella resurser som till exempel kompetens och personlighet.
Enskilda deltagare kan ha förmågor som gruppen värderar högt medan andra av
olika skäl har svårt att bidra till det gemensamma arbetet, eller ger bidrag som
inte ges något större värde. Statusfördelningen i grupper är ofta outtalad, något
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medlemmarna vet men aldrig diskuterat. Det kan även vara så, menar
författaren, att i vissa grupper kan statusskillnaden vara så liten att den är svår
att urskilja.

Detta stöds av Olsson och Olsson (2000) som beskriver ställning och
statusplacering inom gruppen. Författarna menar att varje medlem har en
speciell ställning eller statusplacering i gruppen. Inom gruppen finns vanligen en
rangordning mellan olika roller. Vissa roller kan ha högre status och anses som
viktigare och finare än andra roller.

Olsson och Olsson (2000) ger exempel på att i en grupp kan det ge hög status att
ha modekläder. I en annan grupp kan det vara viktigare att vara duktig i idrott
och då ger detta hög status i gruppen. För att belysa detta kan man se på Ekholm
och Fransson (1987) som i sin bok Skolans socialpsykologi (s. 75) tar upp en
undersökning gjord bland ungdomar på tre skolor. Frågan som ställdes till
eleverna  var:  Hur ska man vara för att bli populär bland sina kamrater i
gruppen? De två vanligast förekommande svaren för att bli populär var om man
hade lätt för att prata och skoja, samt om man var solidarisk, renhårig och ärlig.
Dessa båda svarsalternativ var viktigast, ansåg en klar majoritet av eleverna.
Egenskaper som att man var duktig i skolan, generös och hjälpsam eller hade en
tuff attityd var också noterade, men hade i denna undersökning en något lägre
betydelse för en elevs popularitet.
I denna undersökning som Ekholm och Fransson redovisar finns även
svarsalternativ som rör intresse för musik, snygga kläder eller om en elev är
duktig i idrott, men dessa tre alternativ hade liten betydelse enligt
undersökningen. (Ekholm och Fransson 1987)

Att få en viss status i en grupp innebär även att man får mer eller mindre makt
och inflytande över gruppen. Nilsson (1993) beskriver hur roller skiljer sig åt i
fråga om dimensioner som makt och prestige. Genom att rollerna är knutna till
positioner i gruppen, ger de olika platser i det sociala system som gruppen utgör.
Med en sådan differentiering av roller kommer oundvikligen en statushierarki,
en fördelning av makt och inflytande. Alla roller i en grupp värderas inte på
samma sätt och de rymmer inte samma grad av kontroll och inflytande över
andra. Den statusfördelning som uppstår i en grupp är 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 och kräver
en anpassning. Allt samspel mellan människor inbegriper på något sätt makt och
påverkan, alla grupper utvecklar skillnader i status. Ändå är många omedvetna
om att de har makt över andra, en del värjer sig till och med mot detta faktum,
och det är viktigt med en statusfördelning för samarbete och effektivitet. Att
kunna påverka är viktigt för medlemmarna och gruppmålen. Denna påverkan är
en spegel av makt- och statusmönstret i gruppen. (Nilsson 1993)



10

3.5 Rollomkastningar

Det är inte bara inom gruppen som en fördelning av status och makt sker.
Goffman (1959) ger ytterligare en dimension till hur status och maktfördelning
kan ta sig uttryck mellan olika grupper. Författaren tar upp en intressant aspekt
under benämningen rollomkastningar.

När en samling individer träffas för att interagera med varandra håller var och en
sig till sin roll. Denna roll har man blivit tilldelad för att teamet ska fungera och
för att upprätthålla rutiner. Men dessa rutiner och roller kan man frångå eller
byta i det egna teamet för att uppnå vissa syften och framstå som bättre
jämförelsevis med ett annat team.  Rollomkastningar sker efter det att två team
har upprättat en officiellt fungerande social interaktion med varandra. Men det
är vad man ser på ytan. De både teamen har också en inofficiell
kommunikationslinje både inom teamet och mot det andra teamet. Detta innebär
att inom det egna teamet har man en tydlig strategi och det är att vara mycket
sammansvetsade och framstå som en enhet. Det gör man  genom att frångå de
ursprungliga rollerna i gruppen och bara agera i enlighet med gruppens syfte i
denna situation. Den inofficiella  kommunikationen med det andra teamet kan
bestå i insinueringar, talhärmningar, dräpande kvickheter, menande pauser,
antydningar och avsiktliga skämt. Denna kommunikation sker på ett mycket
sofistikerat sett mellan teamen och inget som utomstående är medvetna om. Det
vanligaste syftet med dessa rollomkastningar är att få det egna teamet att framstå
i ett mer fördelaktigt ljus och de andra i ett ofördelaktigt och det sker oftast i ett
skydd av verbala artigheter och komplimanger som pekar åt det rakt motsatta
hållet (Goffman 1959).

3.6 Statusplaceringens konsekvenser

Granér (1991) tar upp olika aspekter som rör konsekvenserna av
statusplaceringen. Författaren menar att i och med att en person tilldelas hög
eller låg status utifrån vissa kriterier kommer han eller hon att värderas högre
eller lägre även när det gäller andra kriterier. En deltagare som t.ex. får hög
status beroende på popularitet tenderar att värderas högre i fråga om skicklighet
och får då större makt. Den tillskrivna statusen, vare sig den är hög eller låg,
förblir naturligtvis inte oförändrad oberoende av vad individen verkligen gör i
gruppen. Men status har drag av självuppfyllande profetia. Högstatuspersoner
får ett bemötande så att den höga statusen befästs. Lågstatuspersoner däremot
stöter på ett sådant motstånd att han eller hon har svårt att göra sig gällande.
Dessutom är det lätt hänt att vederbörande identifierar sig med den låga statusen.
(Granér 1991).
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Även Granström och Einarsson (1995) anser att konsekvenserna av
statusplaceringen i gruppen är av betydelse och att högstatuspersoner får ett
bemötande så att den höga statusen befästs. Detsamma gäller för
lågstatuspersoner, de får svårt att göra sig gällande.
Granström och Einarsson (1995) tar i sin bok upp en studie som har gjorts på
ledargestalter i en skolklass. I den studien av ledargestalter visade det sig att de
dominanta eleverna angav betydligt fler negativa kommentarer om sina kamrater
än vad de själva fick motta. Trots att de själva avgav färre positiva signaler än
kamraterna fick de själva motta beröm och beundran. De som var ledarna i
klassen ignorerade sina kamrater och klippte av deras kontaktförsök. Däremot
blev de sällan själva utsatta för ignoreringar eller avbrutna samtal. Detta resultat
visar att det finns ett dolt mönster för elevernas inbördes umgänge i
klassrummet. För eleverna blir det en ständig och omärklig träning i att
underkasta sig auktoriteter och ledare. Ledarna får en träning i att uppträda på ett
överlägset och kanske förtryckande sätt (Granström 1995).
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4. METOD

4.1 Inledning

Mitt intresse av hur barn uppfattar sig själva i relation till andra barn har gjort att
jag valt att samtala med barn om detta. Det innebär att jag i enskilda samtal har
talat med barn om deras egen uppfattning om sig själva och sin roll i
kamratgruppen och om de anser att de i gruppen kan vara sig själva och får ge
uttryck för sina egna åsikter. I detta kapitel redogör jag för den typ av  frågor jag
använt, urvalet av barn, samtalet och hur jag bearbetat materialet.

4.2 Urval

Jag har genomfört enskilda samtal med elva barn som går i år fem.
Könsfördelningen var sex flickor och fem pojkar. Eleverna tillhör detta år
samma grupp/klass. Jag tillbringade en viss tid under min slutpraktik i klassen
vilket innebar att eleverna och jag var bekanta med varandra innan samtalen
genomfördes. Urvalet gjordes av klassläraren och utifrån hans kunskap och
bedömning om att få ett tvärsnitt av klassen av mer och mindre talföra barn.

4.3 Samtal

Jag valde en samtalsform med öppna frågor för att kunna ställa följdfrågor
utifrån vad barnen berättade. Första frågan löd ”Bortsett från läraren, är det
någon i klassen som du tycker bestämmer mer än någon annan?”  (se Bilaga 1)
De svar som gavs här var varierade och det gjorde att jag kunde ställa
följdfrågor utifrån dessa.
Att frågorna var relevanta och ställda på rätt sätt förvissade jag mig om genom
att först och främst utgå från vad jag ville ha reda på. Sedan genomförde jag tre
samtal med barn utanför den aktuella gruppen för att få bekräftat att frågorna var
relevanta, att det var ett område och ett tema som var viktigt för eleverna samt
att min frågeställning var rimlig (Bell, 1993). Dessa första tre samtal gjorde mig
uppmärksam på att inledningen var viktig samt att följdfrågor behövdes.
Svårighetsgraden i mina frågor hade jag försökt lägga så att jag skulle vara så
säker som möjligt på att alla elever förstod dem. Dock ställde jag följdfrågor för
att ringa in området och metoden var att jag omformulerade frågan för att på så
sätt få ett svar. Det är i den ostrukturerade uppläggningen viktigt att ha en viss
struktur på frågorna, annars är risken stor att man får så mycket information att
man går vilse eller inte vet vad man ska göra med den (Bell 1993).
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4.4 Genomförande

Själva samtalen gick till så att jag satt i ett angränsande rum till klassrummet.
Jag valde att samtala med barnen enskilt för att de skulle få möjlighet att med
egna ord ge sina tankar kring ämnet. Detta för att undvika de mekanismer som
styr en grupp där barn har lätt att inta sina vanliga roller i gruppen, s.30
Doverborg och Pramling (1985). Samtalen varade cirka tjugo minuter per elev,
med viss variation beroende på hur talför eleven var. Samtalen med elever som
inte var så talföra var tidsmässigt kortare då jag inte ville pressa fram fler svar
än vad som var nödvändigt då risken fanns att eleven i så fall skulle ge mig de
svar som eleven trodde att jag förväntade mig av honom eller henne (Doverborg
och Pramling 1985). Jag spelade in intervjuerna på band för att vara säker på att
inte missa något som barnen sade och för att i en senare bearbetning av svaren
vara säker på att jag uppfattat alla nyanser. Nackdelen med den här tekniken är
att barnen kan känna sig spända i vetskapen att det de säger spelas in. Jag var
redan tidigare känd för barnen och deras svar upplevde jag som naturliga, men
bandspelarens närvaro ska ändå beaktas. Dock är det svårt att säga om detta
problem varit påtagligt i samtalet.

4.5 Bearbetning av data

Bearbetningen av materialet gick till så att jag lyssnade igenom samtalen på
band. För att i ett första läge kunna analysera svaren gjordes en öppen kodning
genom att dela in svaren i några övergripande delar för att därigenom inte gå
vilse i data. Sedan övergick jag till en selektiv kodning där jag utifrån den öppna
kodningen kunde jämföra svar och försöka finna mönster.  (Starrin m.fl 1991)

En första kategorisering av svaren gjorde jag genom att lyssna på vad eleverna
pratade om i fråga om tempus, det vill säga pratade eleven om saker som hänt
nyligen, var längre tillbaka i tiden eller uppehöll sig eleven i nuet. Sedan gällde
det att härleda svaren till den aktuella klassen eller om eleven tog upp saker från
andra klasser eller grupper de ingått i. Detta är intressant därför att jag får veta
om de pratar om samma företeelser eller om barnen har olika interpunktioner.
En tredje kategorisering rör svaren som eleven ger med utgångspunkt från sig
själva eller om andra elever har varit huvudinnehållet i svaren.

För att få fram och avgränsa svaren har jag sedan gjort en selektiv kodning.
Detta för att få fram data inom varje område som kom fram i den öppna
kodningen. Den selektiva kodningen användes för att ytterligare avgränsa
området. Utifrån detta analyserade jag svaren och jämförde dessa mellan olika
elever. Då kunde jag göra en sammanställning av dom svar barnen gav som
kriterier för att få/ges en hög position i en barngrupp (i detta fall elvaåringar). På
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samma sätt har jag gjort för att få fram hur barnen upplever sin egen position
och om det finns en medvetenhet om roll och statusfördelning.

Eftersom underlaget från samtalet är begränsat så har jag i resultatredovisningen
valt att inte göra olika kategorier för om det är pojke eller flicka, vem de talar
om eller när saker inträffat. De namn som förekommer i citaten är fingerade.

Resultatet presenteras under ett antal kategorier som får stå som benämning på
vad som ger en hög position i en barngrupp enligt vad som sades av barnen i
intervjuerna. Kategorierna står i den ordning om vilka svar som oftast återkom
det vill säga den första kategorin som benämns som aktivitet är det mest
frekventa som eleverna nämner för att få en hög position.

De svar barnen ger på sin egen position respektive medvetenheten om
fördelning av roller och status är samlade under varsin ytterligare kategori.
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5. RESULTAT

Undersökningens material består av elva enskilda samtal med barn i år fem, sex
flickor och fem pojkar som går i samma klass. Syftet med samtalen var att få en
uppfattning om, och undersöka hur barnen själva ser på vad som ligger till grund
för att få en hög position i en barngrupp samt om barnen upplever att de får den
status och position de vill ha i gruppen. Och om de är medvetna om att det finns
en skillnad i status och rollfördelning i en grupp?

Nedan redovisar jag först svaren barnen gav av vad som ger en hög position i en
barngrupp. Svaren har jag delat in i åtta olika kategorier med de mest frekventa
och vanligast förekommande först.

5.1 Faktorer som påverkar till hög position i barngrupp

Aktiviteter

Flertalet av barnen anser att det är en viktig och positiv egenskap att kunna hitta
på mycket saker, att helt enkelt vara mycket aktiv. Till exempel att hitta på, och
vara med på olika lekar, samt att ha en aktiv fritid och vara bra på sport.
Eftersom det spelas mycket fotboll och bandy på rasterna har man där fått en
framskjutande och ledande position om man får bestämma laget. Det gäller även
vid andra sporter och lekar då ledaregenskaper framträder vid bestämmande av
lag och hur reglerna för spelet/leken ska se ut eller ändras. Exempel på detta
visar nedanstående citat.

På rasterna när vi spelar fotboll ä de mest Pontus som bestämmer… men det är
inte så farligt...fast det är lite störande…han bestämmer mest om laget...men det ä
bara lite… Han gör dä för han ä bra på fotboll o för att dä ä hans boll.

…ja…men allså dom (reglerna) bestämmer ibland en eller alla…
För att ibland säjer dom att vi kör inte mä hög klubba… eller ingen klubba över
midjan då… men de går inte å skjuta utan dä… så då kör vi me dä. Men inte så att
man får sträcka upp klubban då…men man får hoppa å så ta bollen mä handen å
släppa den.

Kamrater

För att kunna behålla sin position var det av stor vikt att det finns stöd hos
”bästis”. Man ska även ha dessa ”bästisar” på fritiden. Dessa hade man alltid
stöd hos i stort sett vad man gjorde eller sa, det finns alltid minst en person
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bakom som stöd. Ju längre man har känt varandra desto mera stöd får man. Att
man har varit kamrater sedan dagis som vissa barn uttrycker det, är i detta fall
enbart positivt. Ett barn uttrycker det som att det är så bra med bästisar, att ha
varit det länge för man tycker oftast lika och då blir det så enkelt. Citatet nedan
visar exempel på detta.

De ä ingen som säjer åt mej hur ja ska va…vill inte ja göra nåt så gör vi inte dä.
De ä ofta så… att om ja säjer… om de ä nånting.. tycker Linda å ja samma sak
hela tiden… det blir rätt så enkelt ändå…så oftast det jag vill göra…så tycker
hon…att det kan vi väl.

Små grupper

Flera av barnen relaterar oftast till den lilla grupp de tillhör. Det är i sin lilla
grupp som barnen får bestämma och får sin vilja igenom. I den  lilla gruppen
tänker man inte på vem som bestämmer mest, påtalar flera av barnen. Det blir
den som kommer med dom snabbaste besluten. Man har i den lilla gruppen stor
valfrihet att välja sitt eget förhållningssätt. Om man är med kamrater i en mindre
grupp som har mycket att säga till om, får man automatiskt mer inflytande om
man allierar sig med dem. Hur man är och beter sig, vilken påverkan det har,
beror till en del på med vilka man har som kamrater i den lilla gruppen.

Det är ju lite mer busar i den andra klassen…Dom busarna kanske är i ett gäng o
vill va i samma klass kanske…så dom inte delar… att det inte ä…det skulle va
bättre egentligen om dom dela… nån buse i vår…å nån buse i den andra klassen.
Dom vill  kanske imponera på varann…För när Oskar va i tvån va han mä Linus
och Rachid… dom va jättebusar. Dom höll på å sparka på dörrar å hålla på…men
när han (Oskar) va lite mä mej då blev han jättelugn.

Citatet ovan belyser hur ett barn upplever att en kamrat ändrar beteende i olika
kamratgrupper.

 Humor

Att kunna skämta, vara rolig och underhållande är viktigt för att tillskrivas ett
stort värde och hög status i kamratgruppen. Det skulle vara skämtsamt, på ett för
barnen roligt sätt. Det roliga får inte bli retsamt mot någon annan. Däremot är
det tillåtet att retas, ”fjanta” och skämta med varandra i den mindre grupp man
tillhör. Citatet nedan ger exempel på den typ av humor som är accepterad i
gruppen.
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Första dan när ja kom i dom här shortsen då…då sa…ja bruka reta Viktor då…det
första han sa då va…Hej dörrmatta (skratt) De ä bara o skratta då… de va ju
skämt.

Ta kontakt med motsatt kön

En  ledaregenskap är att våga ta kontakt med motsatta könet. Då har man en
högre position i kamratgruppen. Att vara ihop med någon förstärkte detta,
”paret” respekterades.
Att vara attraktiv för det motsatta könet i den omfattning att det är flera som är
intresserad av samma person förstärker ledarepositionen för den aktuella
personen. Flickor som vågar säga emot pojkar tillskrivs en högre position hos
sina flickkamrater och respekteras också i högre grad av pojkar. Citatet nedan
visar hur en flicka beskriver relationer mellan könen.

Ja tror att Mia är ihop mä Simon…eller så har dom vare dä. Sara o Peter ä i alla
fall ihop för dä har dom skrivit i en kompisbok. Hon (Sara) brukar tala om att dom
ä ihop… Dom två(Mia och Sara) är det mest så här…att dom brukar bråka o
skälla på killarna…dom (Mia och Sara) tycker dom ä dumma. Dom (Mia och
Sara) brukar gå å snacka skit ibland om killarna…

Det paradoxala är att om kärleken är helt obesvarad, eller en person med låg
status söker kontakt med en med hög status, kan detta få till följd att kamrater
ironiserar eller till och med trakasserar personen för detta. Detta framkommer
vid ett samtal med ett av barnen.

Ta ställning

Om man vågar ta ställning mot orättvisor och törs säga emot kamrater innebär
det att man har en högre position. Detta betyder att man även kan säga emot
bästa kompis inför andra. Den högsta av positioner tillskrivs man om man
dessutom tar ställning och säger emot äldre kamrater och man vågar stå för sina
åsikter. Att ta ställning är även för vissa elever att försvara kamrat inför lärare
och våga uttrycka det med ord. Citaten nedan ger exempel på hur barn tar
ställning.

Ja brukar säja så här…ja tycker att dä ä orättvist…ja tycker inte du ska göra
så…ja tycker om så här…försvara andra…säja ifrån så här: Hon tycker inte dä ä
roligt!
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Ibland ä dä orättvist… ibland får ju…först när vi gick i trean…Ludvig gjorde
mycke saker ofta…då när de var nån annan som gjorde nåt, skällde ju lärarna bara
på Ludvig ändå.

Arbete

Man har en högre position i den lilla arbetsgruppen om man tar ansvar för att ett
arbete blir utfört i till exempel skolan och på lektionerna. Att vara duktig i
skolan är också positivt för ledaregenskaperna. Detta omdöme ger två av
barnen. De andra barnen tycker generellt sett att detta inte är så viktigt, de sätter
inte likhetstecken mellan att vara bra i skolan och att vara en ledare. Ett barn tar
upp problem med en klasskamrat som han upplevde var mycket störande både
under lektion och rasterna. Citatet nedan visar exempel på detta.

Han gjorde sig hörd på nåt sätt hela tiden.. han lät och hållde på…han förstörde
jobbtimmarna ibland så där…så tog det jättelång tid innan vi kom igång för
lärarna börja skälla… så vi fick inte börja jobba direkt…Jag skulle kunna gå emot
honom…men han gjorde inte nåt mot just mej…han var dum mot dom andra mer
så där.

I en grupp där arbetet är viktigt så blir man störd  av att arbetet inte blir utfört.
Av citatet ovan ser man vad som är viktigt för detta barn. Det är arbetet som
prioriteras i form av att komma igång med arbetet direkt och att även läraren
fokuserade på detta arbete och inte stördes av något annat.

Familj

Det som kan stärka ledaregenskaperna och som har med ens familj att göra är
när ett barn berättar om en före detta klasskamrat. Den före detta klasskamraten
hade en äldre bror som köpte godis till henne i skolan. Detta stärkte hennes
position för att hon kunde bjuda de andra barnen. Att det dessutom är förbjudet
med godis i skolan gjorde att detta barn blev spännande för de andra. Att ha
äldre syskon som kan vägleda hur man ska vara anser några barn som
positionshöjande för den egna rollen och identiteten. Andra barn tycker att det
inte har någon betydelse alls att ha äldre syskon. Föräldrar nämns inte vid något
tillfälle.

5.2 Barnens upplevelse av status och position

Barnen upplever att de får gehör för sina åsikter och att de kan påverka och säga
sin mening i olika situationer. När vi samtalade om detta refererar många av
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barnen till den lilla kompisgrupp de tillhör. Det är i den som man i synnerhet
känner att man kunde påverka.

I den lilla gruppen är acceptansen hög och där säger barnen att man kan vara
precis som man vill i den mening att man får ge uttryck för sin personlighet och
sina ställningstagande.

Barnen säger att det inte är några problem att få vara med i gemenskapen med
de andra. Vill man vara med på någon lek eller sportaktivitet på rasten är det
bara att fråga om man kan delta och det är ingen som nekas detta. Citatet nedan
visar hur ett barn beskriver detta.

De ä bara å fråga om man får vara med…å då får man dä. Ibland kanske man vill
göra något särskilt…å då frågar man dom andra… å då vill dom också oftast dä.

Samma höga tolerans upplever barnen att det är i klassrumssituationen.
Grupparbeten fungerar bra och barnen säger att de kan samarbeta med alla. Det
har ingen betydelse om man är speciellt duktig läsare eller skrivare vid
grupparbeten. Barnen anser att alla gör oftast sitt bästa och man tillför arbetet
med det man kan.

När jag samtalar med barnen om det är någon kamrat som dominerar i
klassrummet berättar flera att det har varit så tidigare. Två barn berättar om
tidigare klasskamrater som har varit dominanta ledare på ett negativt sätt. Dessa
tidigare klasskamrater hade upplevts som mycket störande för klassen genom att
de var allför högljudda, bråkiga och bestämmande. Vid flera av samtalen antyds
att det i klassen har skett en klar förbättring mot vad som var rådande tidigare.
Då hade några få elever tagit både mycket plats och tid i anspråk från de övriga.
Några av barnen påtalar att mycket av lärarens tid gick till dessa barn som hade
ansetts av de övriga klasskamraterna som dominanta barn. Citatet nedan ger
exempel på hur barnen upplevde den tidigare situationen i klassen.

Dä va väl i trean…tror ja…då va dä mycke bråk. Vissa höll alltid på…sådär…å
läraren va ofta jättearg på Micke å Robin. Dom bråka å levde om…nästan hela
tiden.

Numera är det ingen som framträder mer än någon annan i klassen. Ett
genomgående svar på den direkta frågan om barnen upplever att det är någon
som bestämmer mer i klassen än de övriga är att ingen upplever att det finns
någon utpräglad ledare. Alla framhåller att de får vara med och bestämma och
respekteras av sina kamrater. De är nöjda som det är i gruppen och  barnen
framhåller att nu behandlas alla lika och får lika mycket uppmärksamhet av
läraren.
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5.3 Barnens medvetenhet om fördelning av roller och status

I samtalen talar barnen om den lilla grupp som man tillhör. Där säger barnen att
man får vara som man vill. En del barn är mer aktiva och pratar mer, andra är
mindre talföra och har en mer undanskymd roll. Som gruppmedlem kan man
göra ett val, om man vill prata mer eller mindre eller vara med och bestämma i
större eller mindre omfattning. Barnen talar inte i termer som om de till exempel
har vissa roller. Men de talar om sina kamrater som att ett visst barn ofta skojar.
Ett annat barn bestämmer oftare regler i lekar och andra kamrater kan vara tysta
och blyga. Men barnen anser inte att en kamrat alltid har ett visst sätt utan det
skiftar både hur man själv är och hur ens kamrater är och agerar.

Ett barn påtalar att han är medveten om att han kanske tillsammans med sina
kamrater är lite för dominerande i vissa situationer och bestämmer lite för
mycket. Samma barn nämner även att han agerar lite olika beroende vem han är
med. Ett annat barn berättar att mot vissa andra barn ska man inte vara för
provocerande. Om man är det så blir det provocerade barnet argt och markerar
tydligt sin ilska. Citatet nedan visar exempel på detta.

Ja reta Karin för mycke. De va för ungefär två år sen… då reta ja Karin för mycke.
Karin har ett hiskeligt humör…när de liksom blir för mycke…då fick ja känna att ja
levde av Karin. Annars går dä bra att reta henne…skämta liksom…när hon (Karin)
ä på bra humör. Då retas hon bara tillbaka.

I ett större sammanhang där det gäller hela klassen har barnen mer uttalade
uppfattningar om vem som har varit ledare och dominerande i klassen och i
dessa fall på ett negativt sätt.
Flera barn har uppmärksammat att det stundtals blir stökigt i parallellklassen
beroende på vilka elever som ingår där. Citaten nedan ger exempel på hur barn
kan uppfatta andra kamrater och grupper.

Ja tror inte det är så bra i den andra klassen. Det är för många som är…så
där…som Jocke… stökiga liksom, det blir för många. Nåra skulle egentligen gått i
vår klass.

Det är kanske lite skillnad i andra klassen…dom är ju…det är ju lite mer busar där
än i vår klass…busarna är mer som ett gäng och vill kanske va i samma klass…så
dom inte blir delade…jag tänkte det skulle vara bättre egentligen om det var
någon buse i vår klass istället för att alla är i den andra klassen.

Ovanstående citat visar även att barnen ger förslag på lösningar. De anser att
busarna kan gå i deras egen klass, så att det blir lugnare i den andra klassen.
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5.4 Analys av resultat

Jag presenterar här en sammanställning och analys av resultaten. Jag gör en
jämförelse mellan resultaten och litteraturen. Jag ser om det finns några
samband  mellan de resultat jag fick vid samtal med barn och den litteratur jag
har funnit som berör området. Där jag har gjort jämförelser med litteraturen
syftar sidnumreringen till sidan i detta arbete.

5.4.1 Faktorer som ger hög position

För att ge en överblick över resultaten som framkom över vad som ger en hög
position i gruppen följer nedan en sammanfattning. Uppställningen är gjord
med den viktigaste faktorn först som ger en hög position i en barngrupp.

1. Aktiviteter Duktig på sport, Aktiv, Påhittig
2. Kamrater Stöd hos ”bästis”, Kamrater under lång tid.
3. Små grupper Stöd i den lilla gruppen.
4. Humor Lätt för att skoja.
5. Ta kontakt med Ta kontakt, Vara attraktiv.
    motsatt kön
6. Ta ställning Mot orättvisor, Mot äldre.
7. Arbete Ansvar för arbete, Duktig i skolan.
8. Familj Äldre syskon.

1. För att få en hög position i gruppen ansåg barnen att det var av viktigt att man
var aktiv. Barnen menade att hittade man på lekar eller var duktig på idrott,
tilldelades man en hög position. Det stöds av Olsson och Olsson som menar att i
olika grupper, beroende på vad som är den gällande normen, kan det i en grupp
vara så att är man duktig i idrott får man en hög position.

2. Nästa kriterium var att ha kamrater och i detta fall talades det om att ha en
”bästis”, någon man alltid hade stöd hos. Kamratskapet skulle ha varit stabilt
och gärna långvarigt. En flicka säger att genom att ha en ”bästis” blir allt så
enkelt. Man tycker lika i nästan allt. Det förlopp som flickan beskriver, att man i
sin bästis alltid har en person som stöder, finner man hos Garpelin (1998) när
han talar om teambildning (se sidan 8). Genom att individerna i detta team
konsekvent backar upp varandra som team så stärks dessa flickor och den
position de har. Att de känt varandra under en längre tid för med sig att de vet
hur de ska agera på ”scenen”, som normbildare i klassen.

3. Ytterligare kriterium för en hög position var att man hade stöd i en liten
grupp. Barnen refererade ofta till den lilla gruppen och vad som hände i den och
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dom kamrater som ingick i den. Ett barn ger exempel på hur en bråkig elev i en
grupp ändrar beteende och blir lugn när han ingår i en annan grupp. Detta kan
man finna stöd i hos Nilsson (1993). Han beskriver hur man får ett förväntat
beteendemönster i olika situationer (se sidan 5). Förväntningarna uttrycker
normer och regler och dessa reglerar beteendet. I citatet på sidan 16 beskriver ett
barn hur en kamrat ändrar beteende från en grupp till en annan och då får andra
förväntningar på sig hur man ska vara. Det gör att barnet i den ena gruppen har
förväntningarna att sparka och slå på dörrar och i den andra gruppen blir lugn.
Vilken grupp som ger högst status att tillhöra, den lugna eller bråkiga, kan bero
på den allmänt rådande normen i klassen, vilket kan jämföras med Goffman
(1959) och Garpelin (1998) och deras teorier om olika team som blir
normbildare i en klass (se sidan 8).

4. En annan viktig egenskap för hög status är att ha humor, att kunna skämta och
vara rolig. Att humor kan tillskrivas stort värde kan jämföras med Svedbeg, Zaar
(1988) som beskriver rollen som lustigkurren i en grupp (se sidan 6). Att ha med
en sådan säger författarna, i dess positiva bemärkelse, är att det i alla grupper är
befriande med ett skratt. Alla vill ha roligt.

5. Att ta kontakt med motsatt kön var befrämjande för att ha en hög position. Att
vara ihop med någon likväl som att diskutera och umgås med det andra könet
var viktigt. Detta kunde ha direkt motsatt effekt om en person med låg status var
intresserad av någon med hög status. Detta kan jämföras med vad Granér (1991)
tar upp om statusplaceringens konsekvenser (se sidan 10). Där menar han att
status har drag av självuppfyllelse. Har man en låg status inom vissa områden så
får man det på andra också, detsamma gäller högstatuspersoner.

6. Att våga ta ställning var ytterligare en faktor som bidrog till att få en hög
position i gruppen. Att ta ställning mot orättvisor och våga säga emot äldre var
av vikt ansåg barnen. I undersökningen som redovisades i Ekholm och
Franssons bok och som tidigare nämnts (se sidan 9) hade solidaritet, renhårighet
och ärlighet stor betydelse för att bli populär i klassen. Man kan möjligtvis dra
paralleller mellan min undersökning och resultatet i Ekholm och Franssons bok.
Vidare kan man jämföra och se Goffman (1959) där han tar upp och belyser att
teambildning sker även mot läraren (se sidan 8).

7. Att prioritera arbetet och att vara duktig i skolan ansågs av några barn vara
viktiga komponenter för att få en hög position bland kamrater. Det kan vara så
att dessa barn har fått en viss roll i gruppen att vara den som prioriterar arbetet
och vill vara duktig. Man kan jämföra med hur Svedberg och Zaar ( 1988)
beskriver en av standardrollerna som den ambitiöse (se sidan 6). Författarna
beskriver denna person som duktig och präktig.
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8. Familjen var av mindre betydelse för att inta en högre position. Det som
kunde vara positivt var att ha äldre syskon som kunde lära och hjälpa. Föräldrar
nämndes inte alls. Trots att primärgruppen, enligt Olsson och Olsson (2000),
det vill säga familjen, är den viktigaste för barn har det ingen betydelse för hög
position i kamratgruppen.

5.4.2 Upplevelse av den egna positionen

Barnen ansåg att den nuvarande gruppen de tillhörde var tolerant. Alla fick
uppmärksamhet av både lärare och kamrater. När de talade om gruppen syftades
det ofta på den lilla grupp de tillhörde och tyckte att den fungerade bra. Det som
inte hade fungerat bra var i tidigare klasser. Där hade det funnits dominanta och
bråkiga elever som stört mycket.I den nuvarande situationen som för barnen där
alla tyckte att det fungerade bra och att det inte fanns någon mycket dominant
person kan man jämföra med Granér (1991). Han menar att statusskillnaden kan
vara så liten i en grupp att den är svår att urskilja i en grupp (se sidan 9). De
roller och positioner vi får är internaliserade (d.v.s. våra egna) enligt Nilsson
(1993). Vilket innebär att de förväntningar som grupper ger en person och som
passar för den personligheten blir våra egna i mycket hög grad (se sidan 10).

5.4.3 Medvetenheten om att det finns en skillnad i roll och statusfördelning

Barnen sade att kamraterna var olika till sättet. En del var mer aktiva och mer
pratiga, andra var tystare och lugnare. Barnen såg det som ett val om hur man
ville vara och att samma tillstånd inte var konstant hela tiden. Ett barn var
medveten om att han bestämde lite för mycket i vissa situationer. De var
medvetna om att det inte fungerade tillfredsställande i parallellklassen. I den
klassen var det några elever som var alltför dominerande på ett negativt sätt.

Det tycks som om det finns både en medvetenhet och en omedvetenhet  hos
barnen i fråga om roll och statusfördelning i grupper. Granér (1991) tar upp att
statusfördelningen ofta är outtalad men alla vet om den (se sidan 9). Det är något
man aldrig diskuterat. Han talar också om statusplaceringens konsekvenser och
att en person med exempelvis låg status identifierar sig med den vilket innebär
att det har alltid varit på ett visst sätt och kommer så att förbli. Att det finns ett
alternativ är inget man tänker på. Även roller är internaliserade som nämnts
tidigare och Nilsson talar om. Granström (1995) tar upp dominans och
underkastelse i klassrummet. Där vissa starka ledare tillåts att ta ett stort
utrymme och dominera på ett negativt sätt (se sidan 11). Detta kan jämföras med
att barnen hade en medvetenhet om att det inte fungerade i parallellklassen på
grund av att det fanns alltför många bråkiga elever där som tog stort utrymme.
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6. DISKUSSION

I  min diskussion tar jag upp det som jag finner intressant i anknytning till mitt
syfte och frågeställningarna i min uppsats.

I olika grupper tillskrivs vissa egenskaper hos medlemmarna som positiva. Har
en individ en positiv egenskap i gruppen, så får individen även en hög position i
gruppen. Av resultatet i min undersökning framgick det att för att få en hög
position i en grupp är det viktigt att man bland annat är aktiv, att man har
bästisar och att man tar ställning mot exempelvis orättvisor. I resultaten visade
det sig att familjen inte tillskrevs något högre värde ifråga om att få en hög
position i gruppen. Det kan tolkas som att din bakgrund eller familjeförhållande
i denna grupp inte hade någon större positiv inverkan. Därför var det inget som
heller gav en hög position i gruppen.

Vad som innebär hög position är sannolikt en tolkningsfråga och det visar även
resultaten. Hög position i fråga om aktivitet kan vara att ett barn anses ha goda
ledaregenskaper och kanske är bra på att organisera en aktivitet med flera
deltagare. Hög position i fråga om att våga ta kontakt med motsatta könet
bygger istället på att man kanske är attraktiv och verbal. Detta till skillnad från
att ha hög position tack vare sina eventuella ledaregenskaper i olika former av
aktiviteter.

Man kan jämföra med undersökningen som Ekholm & Fransson (1987)
presenterar i sin bok. I den presenteras vilka egenskaper man ska ha för att bli
populär i klassen. Störst vikt lades vid att man hade lätt för att prata och skoja.
Därefter att man var solidarisk, renhårig och ärlig. Att vara duktig i skolan och
ha en tuff attityd tilldelas inte något större värde för att bli populär. Mycket lite
eller inget värde alls var det att ha exempelvis snygga kläder eller vara duktig i
idrott för att vara populär i klassen.

Beroende på hur man definierar hög position och om det är jämförbart med att
vara populär i klassen, finner man flera likheter med denna undersökning och
resultatet av min undersökning bland barn. Att ha en hög position eller vara
populär i en grupp innebär inte i dessa grupper att ha exempelvis modekläder.
Detta kan tolkas som om de yttre attributen för barn och ungdomar i dessa fall
inte tillskrivs någon nämnvärd betydelse i fråga om popularitet eller hög
position. Det är de personliga egenskaperna som av gruppen ses som
betydelsefulla och positiva.

Inledningsvis skrev jag om de tysta och om de mer talföra barnen i skolan och
vilket utrymme de båda grupperna tar. I den undersökning jag har gjort tyder det
inte på att barnen själva anser att någon i deras klass är mer tyst och
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tillbakadragen än någon annan. De anser att man väljer själv hur man ska vara
gentemot kamrater och lärare, under lektionstid och på rast. Att jag som lärare
tolkar det som att vissa elever tar utrymme på bekostnad av andra barn tycks
alltså inte stämma överens med barnens egen uppfattning. Det kan bero på att,
som Granér (1991) tar upp, det är små skillnader mellan gruppens medlemmar
ifråga om status.

I min undersökning tyder det på att det sker en viss fluktuation mellan roller och
status i gruppen och mellan medlemmarna. Barnen säger att man får vara som
man vill och de menar att ibland har man ett mer tillbakadraget sätt och andra
gånger är man mer framåt.

Det finns en viss grad av medvetenhet hos barnen om sociala roller och status. I
min undersökning framkommer det att barnen är medvetna om att det bland
annat kan finnas en starkt negativ ledargestalt i gruppen. Detta har barnen
upplevt vid tidigare tillfällen i skolan. Det verkar som om medvetenheten hos
barnen inte är lika uppenbar nu när deras klass inte har någon tydlig och
utmärkande ledare. Eftersom barnen inte upplever att det nu är någon stor
skillnad på sättet att vara i kamratgruppen kan det tyda på att det inte
förekommer någon större statushierarki i gruppen. I undersökningen
framkommer även att barnen har en viss medvetenhet om sig själva och hur man
uppfattas. De berättar om att de ibland bestämmer för mycket över andra i vissa
situationer som rör exempelvis val av aktiviteter på rasten.

Att just denna grupp har en uppfattning om skillnader i status och rollfördelning,
kan bero på tidigare erfarenheter av en dåligt fungerande klass. Barnen jämför
sig dessutom med en parallellklass som de inte anser fungerar. Detta kan vara
bidragande orsaker till att barnen observerar att det kan förekomma skillnader i
roller och status i en grupp. Som jag tolkar det verkar det som om barnen har en
större medvetenhet om hur det kan vara en skillnad i status och rollfördelning i
andra grupper än i sin egen.

Det kan även vara så att denna klass fungerar som ett mycket bra team. De
framhåller att de är en bra fungerande grupp där alla har en självklar plats och
respekteras. De lever upp till förväntningarna som ställs på just denna klass, att
de ska fungera bra. Detta till skillnad mot parallellklassen som anses av lärare
och elever som mycket stökig. Det innebär att det kan finnas en risk i att
klasserna behandlas olika. Där den ena klassen ses som mycket trevlig och den
andra klassen som stökig. De båda grupperna och dess medlemmar får olika
förväntningar på sig och uppträder då på skilda sätt. Detta är för barnen ett
omedvetet agerande och de lever upp till de respektive förväntningar som ställs.
Men konsekvensen kan bli att man befäster roller och status hos individerna som
kan vara självuppfyllande till slut.
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BILAGA

Frågorna vid samtalen med barnen

1. Finns det någon/några speciella personer i klassen  som du tycker bestämmer,
förutom läraren?

2. Får du vara med och bestämma på lektioner och raster?
3. Ändrar det sig vem som bestämmer vad beroende på vad ni gör?
4. Tycker du att du får vara dig själv och får fram det du tycker är viktigt/roligt?
5. Ska man vara på ett speciellt sätt för att få bestämma på lektioner och raster?
6. Är det någon du inte skulle säga emot?
7. Tar de övriga hänsyn till dig?


