
SIC 34, 1992 
Universitetet i Linköping 
tema Kommunikation 

Dotninans och underkastelse 
-~ .. 

hos tonårspojkar 
En studie av icke-verbala 
kommunikationsmönster 

0 

s Kjell Granström 

I . . 



DOMINANS OCH UNDERKASTELSE HOS TONÅRSPOJKAR 
En studie av icke-verbala kommunikationsmönster 

Kjell Granström 

Universitetet i Linköping 
Tema Kommunikation 
SIC 34, 1992 
ISBN 91-7870-960-1 
ISSN 0280-5634 
ISRN LIU-TEMA-K--34--SE 

Adress: Tema Kommunikation 
Universitetet i Linköping 
581 83 LINKÖPING 

Tel: 013-28 21 94 



DOMINANS OCH 
UNDERKASTELSE 

0 

HOS TONARSPOJKAR 
En studie av icke-verbala 
kommunikationsmönster 

Kjell Granström 



0 •• 

INNEHALLSFORTECKNING 

Förord 5 

Icke-verbala beteenden som signaler på dominans och 
underkastelse hos tonåringar 6 

Syfte med denna rapport 13 

Dominans och underkastelse i klassrummet 14 
Syfte och metod 15 
En ledare tar utrymme och ges utrymme 16 
Ledares ta/utrymme 18 
Dominans och underkastelse i interaktionen mellan 
ledare och ledda 2 0 
Slutsatser 2 2 

Dominans och underkastelse utanför klassrummet 2 5 
Syfte och metod 2 5 
Dominans möns ter i etablerade tonårsgrupper 2 8 

Ögonkontakt 3 0 
Leenden 32 
Beröring 33 
Kroppsställning 3 4 
Sammanfattande kommentarer 3 4 

Genuina ledarsigna/er och schablonsigna/er 3 6 
Ledarskapssignaler under olika kiinslomässiga 
fas er i en grupp 4 0 

Beroendefas 4 0 
Flyktfas 41 
Kampfas 42 

Ytterligare dominansmönster i tonårsgrupper 4 7 
Normbrott 4 7 
Nickningar och huvudskakningar 4 8 
Tahnängd 48 
Kroppslängd 4 9 
Förtur till förmåner 4 9 
Placering 5 0 
Sammanfattande slutsatser 51 



ABSTRACT 

Granström, K. Dominans och underkastelse hos tonårspojkar (Dominance 
and submission among teenage boys). Department of Communication 
Studies, University of Linköping. 

This study shows that there is an intensive verbal and non-verbal commu
nication among students <luring ordinary lessons in the comprehensive 
school. This private communication takes part irrespective of (and in 
spite of) the teacher~s educative efforts . The results suggest that the 
hidden pattem in this interaction is such that some students dominate (and 
leam to dominate) their classmates, whereas other pupils subordinate 
themselves and are trained to be underdogs. 

The results also indicate that there are different signals of dominance in 
temporary groups compared to permanent groups. In the former, the 
leader usurps power, whereas in the latter he maintains power. 

Leadership and followership tend to show different verbal and non-verbal 
signals depending on the emotional state of mind in the group. This result 
indicates that there are no general signals of dominance among informal 
teen-age leaders. 

As leadership depends on the permanence and the emotional state of the 
group, there is a great risk for an uninitiated observer to designate an 
ordinary member as the leader. Such a judgement is based on sterotyped 
conceptions rather than on actual pattems of leader behaviour. 

In conclusion, the leadership in a teenage group is constituted by the fol
lowers as well as by the leader himself. The followers encourage and per
mit certain leader behaviour, thereby limiting the behaviour of the lead
er, but simultaneously opening opportunities for alternative behaviours. 

Linköping 1992 
Copyright Department of Communication Studies 
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Förord 

Denna rapport bygger på data som samlats in i klassrum, i studio samt 
genom enkäter i anslutning till videouppspelningar av tonårsgrupper i 
arbete. Ett varmt tack till alla elever, lärare och skolledare som välvilligt 
ställt upp som försökspersoner. 

Vid insamlingen av data, i klassrummen och i videostudion, har Jan-Erik 
Levin medverkat. Ett varmt tack för ett mycket trevligt samarbete. Ett 
stort tack också till Per Linell och Dan Stiwne som läst manus till detta 
arbete och som kommit med enbart konstruktiva synpunkter. 

Tema Komn1unikation har genom sin forskningsmiljö och inte minst 
genom ett ekonomiskt bidrag bidragit till att denna rapport kommit till. 

Linköping i april 1992 

Kjell Granström 
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ICKE-VERBALA BETEENDEN SOM SIGNALER PA 
0 

DOMINANS OCH UNDERKASTELSE HOS TONARINGAR 

Varje människa som deltar i ett socialt samspel sänder och tar emot olika 
signaler som säger något om de människor som deltar i interaktionen. 
Dessa budskap utgör inte enbart ett ramverk för själva kommunikationen, 
det tjänar också som grund för beslut om hur man skall fortsätta samspel
et (Burgoon, Buller, Hale & deTurk, 1984). Signalerna ger ett budskap 
om hur individen uppfattar sig själv och vilken status, självaktning, domi
nans, närhet o s v som individen tillåter sig. När det gäller dominanssig
naler är det troligt att de kan ha två olika funktioner. Den ena funktionen 
kan vara att låta signalerna fungera som en sorts vapen för att tillskansa 
sig makt och dominans i en grupp eller i en dyad. Den andra funktionen 
kan vara att upprätthålla en redan upprättad hierarki eller etablerad 
statusposition. Det senare skapar balans och jämvikt i gruppen utan att för 
den skull vara ett uttryck för en jämlik relation. 

Det är möjligt att signaler för tillskansande och upprätthållande av makt 
är desamma, men det är också möjligt att de är två helt skilda processer. I 
den ovan citerade studien (Burgoon et al, 1984) ombads försökspersoner 
att notera sekvenser som de uppfattade vara ett uttryck för maktmarker
ing i videoinspelade samtal mellan två personer. Samma utdrag (men utan 
ljud) presenterades också för andra försökspersoner som fick registrera 
vissa icke-verbala signaler, såsom hur nära individerna satt intill varan
dra, ögonkontakt, kroppslutning, leenden och direkt kroppskontakt. Dessa 
variabler betraktades som de oberoende medan den beroende variabeln 
var uppfattad dominans. Resultaten visade att det fanns ett samband mel
lan närhet, ögonkontakt å ena sidan och dominans å andra sidan. Däremot 
fann man inga samband mellan dominan5/underkastelse och signaler som 
kroppslutning, leenden och beröring. Det är emellertid viktigt att notera 
att dyadema i deras experiment var tillskapade enbart för experimentets 
skull. Det finns därför skäl att anta att någon upprättad maktbalans inte 
existerade i grupperna. Det är således troligt att experimentet belyser 
utnyttjandet av icke-verbala signaler vid upprättandet av maktövertag i en 
dyad. En annan tänkbar tolkning är att resultaten enbart speglar betrak
tarnas föreställningar och fördomar om vad som utmärker dominerande 
personer. Man kan därför inte med säkerhet hävda att resultaten ger 
någon kunskap om hur makt och dominans upprätthålls i redan etablerade 
grupper. 

Det finns forskare som menar att vissa icke-verbala signaler (t ex glädje
yttringar eller dominansmarkeringar) styrs av helt olika processregler, 
beroende på om det signalerade beteendet är spontant eller uträknat 
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(Taylor & Fishe, 1978; Rogers, 1980). Det betyder exempelvis att låtsad 
glädje och äkta glädje skulle styras av skilda regler och därför också yttra 
sig på olika sätt. På samma sätt skulle olika processregler också kunna 
gälla dominans och maktmarkeringar. Det är därför inte otänkbart att 
tillskansande och upprätthållande av makt uppvisar skilda mönster. 

Många studier med avseende på icke-verbal kommunikation har utnyttjat 
icke etablerade grupper eller dyader. Som ett exempel kan nämnas att 
Exline & Long (1971) i upprepade experiment visat att officersämnen 
med goda kvaliteer för ledarskap ger mer ögonkontakt än andra. Deras 
slutsats är att den dominanta personen tar emot mer blickar och därför 
också ger mer ögonkontakt. Men eftersom dessa experiment är genom
förda på tillfälliga grupperingar skulle slutsatsen lika gärna kunna formu
leras i termer av makterövrande. 

Flera studier visar att det inte föreligger något samband mellan leende 
och dominans. Keating (1981) genomförde en interkulturell studie med 
svartvita fotografiska bilder. Studien visade att vissa icke-verbala signaler 
förefaller vara internationell medan andra är mer kulturbundna. En sådan 
studie kan ge kunskap om skillnader och likheter mellan hur man i olika 
kulturer uppfattar dominans. Den ger emellertid ingen säker kunskap om 
vilka signaler som används för att upprätthålla dominans eller makt. 
Mehrabian (1972) registrerade hur främlingar som möts i ett väntrum 
interagerar och konstaterade att personer i den situationen visar dominans 
genom att luta kroppen bakåt. Argyle (1972) liksom Edinger & Patterson 
(1983) hävdar att beröring är mer van1ig hos dominanta personer och av 
detta skäl skall tolkas som en rangsignal i etablerade grupper. Ingen av de 
här citerade undersökningarna skiljer dock mellan tillskansande och upp
rätthållande av makt. Genom beskrivningar av experimenten kan man 
ändå dra slutsatsen att det vanligtvis rör sig om tillskansande av makt och 
att det dessutom är betraktarnas föreställningar om hur makt tillskansas 
som är den oberoende variabeln. 

Burgoon et al (1984) noterar att en stor del av forskningen om icke-ver
bala signaler har visat på samband mellan signaler och relationsförhållan
den medan deras funktion som kommunikativa budbärare är mer oklar. I 
studien demonstrerar de hur associationer mellan icke-verbala signaler 
och uppfattade sociala budskap kan se ut. De undersöker emellertid inte 
sambandet mellan icke-verbala signaler och verkliga skillnader i rela
tionsmönster. 

Det är möjligt att dominans och underkastelse i huvudsak sker på ett 
omedvetet plan och att de icke-verbala signalerna påverkar hur omgiv
ningen behandlar den som sänder signalerna, vilket i sin tur bidrar till 
hur det egna beteendet påverkas. Utgångspunkten för den kommande 
analysen av icke-verbal signaler i etablerade tonårsgrupper är att sig-
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nalema fungerar som en omedveten strategi för att påverka andra männi
skors beteende i syfte att upprätthålla en redan utvecklad statusordning. 
Även om detta skulle vara ett rollspel på medveten nivå vill vi i denna 
studie emellertid föra fram och pröva antagandet om att ledare utvecklar 
andra signaler och sociala markeringar än de som följeslagarna utvecklar. 
Hur detta "maktspel" tar sig uttryck i klassrummet har knappast blivit 
belyst genom forskning. Överhuvudtaget har interaktionen mellan elever 
i klassrummet blivit föremål för forskning i mycket liten omfattning. 

Under 80-talet har det utanför skolans område bedrivits en ganska om
fattande forskning rörande grupper och interaktion inom grupper. Det 
har dels rört sig om experimentalpsykologiska studier med tillfälligt sam
mansatta grupper, dels om studier som omfattar autentiska grupper på 
arbetsplatser och i organisationer. Organisationens betydelse för de 
grupprocesser (den verbala interaktionen) och det arbetsklimat som ut
vecklas i vanligt förekommande miljöer, till exempel i sammanträden, 
inom företag, bostadsområden eller fängelser har påvisats (exempelvis 
Granström, 1986a; Paulus & Nager, 1989). Även mer exotiska miljöer 
som rymdfarkoster och u-båtar har blivit undersökta (Harrison & 
Connors, 1984). 

Den speciella miljö som skolklassen eller klassrummet utgör har märkligt 
nog inte blivit utforskad på samma sätt. Klassisk klassrumsforskning (Bel
lack, 1966; Stubbs, 1982; Sinclair & Coulthard, 1974) har i första hand 
intresserat sig för den språkliga interaktionen mellan lärare och elever i 
klassrummet. Inom Sverige är det företrädesevis lingvistiska eller socio
logiska analyser som presenterats (Callewert & Nilsson, 1980; Einarsson 
& Hultman, 1984; Öhrn, 1990). Betydelsen av gruppstorlek och grupp
sammansättning har också blivit föremål för skolforskning i Sverige 
(Egerbladh, 1981; Sjödin, 1991). Dessa studier är kvasiexperimentella 
och belyser sambandet mellan elevernas prestationer och karaktäristika 
hos gruppen. Interaktionen i grupperna har emellertid inte studerats och 
Sjödin pekar också på behovet av sådan forskning. 

Den icke-offentliga interaktionen i klassrummet har, som synes, inte 
studerats i någon större omfattning. Barnes & Todd (1975) har visser
ligen visat att amerikanska elever kan föra ganska avancerade diskussion
er med varandra i klassrummet utan lärarens inblandning. Deras under
sökningar omfattar enbart situationer där läraren lämnat klassrummet. 
Sannolikt pågår en intensiv inlärning om rättigheter eller skyldigheter 
som är förknippade med kön, social bakgrund, fysisk förmåga etc Umf 
Öhm, 1990) även när läraren är närvarande. 

Dessa antaganden pekar på ett forskningsområde som är föga belyst med 
empiri. Det har dessutom stor samhällsrelevans med tanke på att den icke
offentliga påverkan antingen kan stå i överensstämmelse med utbildnings-
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politiska mål och ambitioner eller rent av motverka dessa. Shaw (1981) 
beskriver hur personer med makt, i grupper utanför skolan, utövar mer 
kontroll över gruppens aktiviteter, är mer omtyckta och får mer akt
ningsfulla reaktioner från omgivningen. Frågan är om detta också stäm
mer med de processer som utvecklas i klassrummet. 

Många forskare har ägnat sig åt att beskriva och förklara hur makt ut
vecklas och upprätthålles i olika grupper. En teori (Cook, 1987) postu
lerar att en persons makt över en annan beror på i vilken grad den senare 
är beroende av de belöningar som den förre har tillgång till. Värdet av 
dessa belöningar är emellertid också beroende av i vilken utsträckning 
samma typ av belöningar finns utanför relationen. Enligt denna teori 
skulle lärarens makt över eleverna vara beroende av i vilken utsträckning 
läraren besitter resurser som eleverna är intresserade av och som inte 
finns utanför klassrummet. Samma skulle då gälla dominerande elevers 
makt över kamraterna eller t o m över läraren. Även om en sådan makt
modell kan förefalla något förenklad borde säkerligen analyser av klass
rumsförhållanden med utgångspunkt från begrepp som belöningar och 
tillgång till belönande resurser ge ökad kunskap om livsvillkoren i klass
rummet både för elever och lärare. 

Av ovanstående resonemang framgår att i fokus för denna studie står 
signalutbytet mellan ledare och ledda i klassrummet men interaktionen i 
tonårsgrupper utanför klassrummet kommer också att belysas. 

I den brittiska psykoanalytiska skolan, i synnerhet i Kleins (1963) objekt
relationsteori framstår ledaren som en viktig person (ett viktigt objekt) 
för deltagarnas projektioner och fantasier. Inom Tavistocktraditionen 
Umf Lawrence, 1980; McLennon, 1981) beskrivs ledaren som en mål
tavla eller container som följeslagarna använder för att reducera inre 
behov och önskningar. Ett viktigt begrepp inom objekt-relationsteori är 
den s k inre världen (Kernberg, 1980). Enligt dessa teorier har varje 
människa omedvetet byggt upp en inre föreställningsvärld, en sorts men
tal karta som hjälper henne att sätta in händelser och upplevelser i ett 
sammanhang. Denna inre världsbild är en produkt av samspelet med 
andra människor i tidigare skeden av livet. Det finns i varje människas liv 
personer som har varit viktiga för individens önskningar och behov och 
som varit föremål för och källa till kärlek, hat och ilska. Dessa "objekt" 
eller snarare föreställningarna om dem (d v s deras representationer) och 
om vad de representerar bildar så småningom grunden för individens 
inre föreställningar om verkligheten. De kommer att utgöra grundstenar
na i den inre mentala strukturen. Detta är en struktur eller karta som på 
många punkter avviker från den yttre verkligheten, men som ändå hjälper 
individen att orientera sig i tillvaron. Enligt dessa teorier kommer leda
ren i en grupp ofta att materialisera viktiga "objekt" ur det förgångna för 
deltagarna. Därigenom blir ledaren föremål för gruppens omedvetna 
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laddningar och föreställningar. Om detta äger sin riktighet så borde dessa 
processer, av framförallt projektiv art, att också avspegla sig i de icke
verbala signalerna mellan ledare och ledda. Dessa mönster skulle i så fall 
spegla ett beroende och underordnat beteende hos följeslagarna och ett 
dominant beteende hos ledarna. 

I den klassrumsstudie som presenteras längre fram i denna volym fram
kommer att den typ av grupprocesser som återfinns i professionella 
organisationer och i terapigrupper också förekommer i tonårsgrupper. 
Det finns därför skäl att anta att följeslagarnas icke-verbala signaler kan 
utgöra en "påtryckning" på ledaren för att tvinga eller locka ledaren att 
tillgodose deras olika behov (Stiwne, 1983). Behov som kan komma till 
uttryck i en grupp som arbetar med en uppgift kan vara att få ledaren att 
"göra jobbet" eller sköta konversationen. Det kan också handla om att 
dubba ledaren till att vara den djärve som bryter reglerna och hjälper 
gruppen att fly från uppgiften eller vara den som leder kampen mot en 
gemensam "fiende". 

De mekanismer och krafter som här beskrivits och som ibland uppträder 
i grupper är så starka att de t o m kan sätta den mest rutinerade ledare 
eller lärares ledarskap ur spel. Den duktigaste klass kan ibland uppträda 
odisciplinerat, förvirrat och ineffektivt. Det rör sig då om starka omed
vetna, kollektiva krafter som kan vara mycket svåra att råda över. Forsk
ningsresultat visar att denna typ av kollektiv regression ofta förekommer 
i grupper. Under sådana faser gör gruppen en gemensam återgång till ett 
tidigare beteendemönster (kollektiv regression). Av trygghets- och kon
trollbehov överger gruppen ett "verklighetsförankrat" beteende och över
går till mönster som påminner om det som användes i individernas tidig
are utvecklingsskeden. Dessa typer av beteenden är både vanliga och väl 
synliga. De förekommer rikligt i vanliga sammanträden och möten. 
Granström (1986a, 1989) har påvisat och beskrivit sådana yttringar i 
sammanträden inom skolan och i företag. Istället för att ägna sig åt den 
sakfråga som gruppen föresatt sig att lösa eller behandla kan mötet eller 
sammanträdet periodvis övergå till helt andra aktiviteter. Arbetande 
grupper kan under skeden av sammanträdestiden fly från uppgiften ge
nom att behandla helt ovidkommande frågor, berätta anekdoter för var
andra, fastna i oväsentliga definitionsfrågor eller hänge sig åt intellek
tualiseringar. Gruppen kan också lösas upp i småpratande mindre 
grupperingar. Under sådana skeden kan deltagarna visa stor aktivitet, 
dock inte för sakfrågorna. 

En grupp kan också uppträda som om den förlorat all sin kompetens och 
problemlösningsförmåga och istället ägna sin energi åt att överlämna 
ansvar och arbete till ledaren. Gruppen uppträder med stort beroende i 
förhållande till ledaren. När ledningen utkräver ansvar eller önskar 
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medverkan från personalens sida kan personalen skaka av sig detta krav 
med repliker somt: 

- Det är bäst att du bestämmer det här, det är ju du som sitter inne 
med kunskapen. 

- Det måste väl vara en skolledaruppgift. Det är ju det ni har betalt 
för. 

- Det är lika bra att ni avgör det här, det blir bara osämja om vi skall 
bestämma. 

Denna typ av repliker har visat sig vara vanligare inom skolan än i före
tag. Deltagarna projicerar, under sådana faser, all sin kunskap, all sin 
energi och all konfliktlösningsförmåga på ledaren. I dessa ögonblick av 
kollektiv regression uppträder deltagarna med en inre och orealistisk 
föreställning om att ledaren skulle besitta omnipotenta egenskaper (Rioch, 
1976). 

Ett tredje reaktionsmönster är att deltagarna uppträder som om de var 
utsatta för ett hot eller hade en fiende som var ute efter att skada 
gruppen. Det rör sig i detta fall om gemensamma föreställningar och har 
inget med verkliga förhållanden att göra. (En grupp kan naturligtvis 
också vara utsatt för ett verkligt hot). Deltagarna uppträder under sådana 
faser kampinriktat. Detta har beskrivits som att deltagarna projicerar på 
andra personer sådana egenskaper som de själva besitter men som hotar 
sammanhållningen i den egna gruppen. Istället för att själva vara ansvars
tagande låter de någon annan få bli bärare av denna eller liknande egen
skaper. Ledaren är i detta sammanhang en mycket vanlig projektions
tav la. Det är troligt att dessa mekanismer förekommer också i klassrum
met, projektionstavlan kan i sådana fall vara läraren eller någon elev. 
Syndabocksfenomenet har exempelvis förklarats med hjälp av dessa 
teorier (Dunphy, 1968; Mann, 1967; Ringwald, 1974). Syndabocken blir 
ett offer för gruppens intrapsykiska konflikter och används som projek
tionstavla för gruppen för att göra sig av med gemensamma problem. 
Under dessa tillfälliga kampfasema kan även grupper eller organisationer 
utanför mötet eller sammanträdet bli måltavlor för gruppens projektioner 
och paranoida fantasier. Ur samma material som citerats tidigare är 
följande repliker hämtade: 

- Det är tre rötägg i 8B som förstör trivseln och arbetsglädjen för 
hela högstadiet. 

- Det är säkert bara vår arbetsenhet som får mindre 
specialundervisningstimmar för nästa år. Högstadiet lägger beslag 
på allt vad resurser heter. 

1 Exemplen är hämtade från Granström, K. (1989). Dynamiska aspekter på ledarskap och följarskap i 
skolan. 



12 

- Hela dj-a SÖ består av flumpedagoger som har fått det här med 
elevdemokrati på hjärnan. 

Det gemensamma för föreställningarna och utsagorna under en kampfas 
är att deltagarna tillskriver ett objekt (en person inom gruppen eller en 
person alternativt organisation utanför gruppen) negativa egenskaper och 
onda avsikter som riktar sig mot gruppen. 

Det som här beskrivits som kollektiva försvar eller regressiva grupp
rörelser i form av flykt, beroende eller kamp är exempel på hur även 
vuxna människor i vardagliga situationer återfaller i beteendemönster 
som en gång var både nödvändiga och ändamålsenliga. De är naturligtvis 
fortfarande ändamålsenliga i den betydelsen att de hjälper deltagarna att 
vila sig från krävande situationer eller arbetsuppgifter. Dessa gruppfeno
men kan ses som nödvändiga förutsättningar för att klara av krävande 
eller hotfulla uppgifter (exempelvis besparingar, elevvårdsproblem eller 
arbetsfördelning). Gruppen tillåter sig en andningspaus, deltagarna gör en 
mental utflykt för att sedan återvända till arbetsuppgiften med nya och 
förenade krafter. Dessa utflykter kanske t o m är en nödvändig förutsätt
ning för att kunna arbeta vidare. Granström (1986) fann emellertid att 
sammanträdesdeltagare i vissa fall aldrig återvände till arbetsuppgiften 
utan att de förlorade sig i exempelvis flykt och överlämnande. Det är 
sannolikt att samma typ av beteenden som beskrivits här också utvecklas i 
klassrum och lektionssalar. Kunskapen om hur dessa processer uppstår, 
hur de känns igen och vilken funktion de har för elevernas arbete och 
lärande har inte blivit föremål för forskning. Det finns idag ingen samlad 
kunskap om hur kollektiva gruppfenomen underlättar och befrämjar skol
arbetet eller hur de kan underminera och försvåra lärarens och elevernas 
arbetsvillkor. I synnerhet gäller detta de icke-verbala signalernas betydel
se för interaktion och grupprocesser. 

När det gäller elever och kollektiva processer i klassrummet har skolans 
lärare intuitivt arrangerat skolarbetet så att otyglade grupprocesser skall 
minimeras. Genom att eleverna placeras så att alla är vända mot läraren 
minskar man möjligheten till kontakt elever sinsemellan. Denna typ av 
placering avser att reducera gruppens och kamraternas inverkan på den 
enskilde eleven. Den ständiga uppmaningen frän lärare att eleverna skall 
sitta vända framåt i bänkarna är ett uttryck för lärarens önskan att för
hindra interaktion mellan eleverna. Lärarens placering bakom en speciell 
kateder på en snurrstol utgör en markering av vem som har ledarskapet. 
Tidigare placerades dessutom katedern på en upphöjd "estrad", vilket 
kom att markera lärarens upphöjdhet och gav möjlighet till uppsikt över 
skeendet i klassen. På samma sätt som i formella sammanträden får 
eleverna begära ordet genom att räcka upp handen. Alla får emellertid 
inte komma till tals utan läraren avgör vem som får tala och inte tala, 
vilket är en beprövad metod att reducera eventuella grupprörelser. Det-
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samma gäller den praxis som säger att när någon pratar så skall de andra 
vara tysta. Tidigare skulle den talande eleven dessutom stå upp. Ytter
ligare en teknik att försöka begränsa grupprocesserna är att regissera 
eller kontrollera vad de enskilda eleverna sysslar med. En samman
ställning av c 800 lektionsobservationer (Granström, 1990) visar att 
huvuddelen av lektionerna i grundskolan fylls av katederundervisning 
eller helt lärarstyrda uppgifter. Förutom att lyssna till läraren och anteck
na är den vanligaste arbetsformen enskilt arbete, d v s eleverna får arbeta 
med övningsuppgifter, läsa tyst eller skriva berättelser. Bakom dessa 
aktiviteter finns säkerligen pedagogiska motiv, men arbetsformerna är 
också valda så att de i största möjliga utsträckning skall förhindra sådana 
processer och interaktioner mellan eleverna som läraren inte kan kontrol
lera. 

Trots alla dessa ansträngningar som görs för att hindra interaktion mellan 
eleverna får vi ändå anta att det utvecklas ett intensivt samspel eleverna 
emellan och att mycket av detta sker utan lärarens vetskap. Det senare kan 
bero på att e leverna har en tyst eller för läraren osynlig kommunikation, 
bl a med hjälp av icke-verbala signaler. 

Syfte med denna rapport 

Ett syfte med denna rapport är att analysera kommunikation och samspel 
i etablerade tonårsgrupper för att få ökad kunskap om hur tonårsledare 
och följeslagare i samspel utvecklar och utfotmar ledarens beteende. 

Ett annat syfte är att beskriva hur dominansmönstren, i och utanför klass
rummet, ser ut med avseende på framförallt icke-verbala signaler, samt 
hur kommunikationen gestaltar sig i olika emotionella faser (flykt, kamp 
och beroende) av en grupps historia. 

Det tredje syftet är att undersöka om de dominansmönster som utvecklas i 
tonårsgrupper är urskiljbara för utomstående observatörer. D v s kan 
observatörer av en grupp skilja på autentiska ledarsignaler och schablon
bilder. 

På varje högstadieskola brukar det i klasserna finnas någon dominerande 
elev med "makt" över sina kamrater. Erfarenheterna visar att dessa 
elever vanligtvis är pojkar. Av det skälet begränsas denna studie till icke
verbala kommunikationsmönster i pojkgrupper. Det är naturligtvis av 
intresse att kommande studier också analyserar kommunikationsmönster i 
flickgrupper och över könsgränserna. 
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DOMINANS OCH UNDERKASTELSE I KLASSRUMMET 

Studier av klassrumsinteraktion har huvudsakligen behandlat lärarens och 
elevernas samspel under lektioner. Sådan forskning har fokuserats anting
en på hur det språkliga utrymmet fördelats mellan läraren och eleverna 
eller mellan olika elever, t ex mellan pojkar och flickor (Anward, 1983; 
Bellack m fl, 1966; Einarson & Hultman, 1984; Stubbs, 1982). Andra 
undersökningar har mer intresserat sig för hur språket i klassrummet 
används och vilka samtalsstrukturer som utvecklas där (t ex Sinclair & 
Coulthard, 197 4 ). Studier av elevers interaktion sinsemellan under lek
tioner är mycket sparsamt förekommande. Barnes & Todd (1975) och 
Wight (1975) redovisar sådana studier. Det gäller emellertid enbart 
klassrumssituationer där inte någon lärare finns närvarande. 

I denna första studie kommer elevernas inbördes interaktion under lärar
ledda lektioner att ställas i fokus och då i synnerhet ledargestalters sam
spel med kamraterna. En viktig fråga att belysa var den om vad som 
kännetecknar en manlig tonårings ledarutövande i klassrummet samt på 
vilket sätt och med vilka medel ledarskapet upprätthålls. Utgångspunkten 
var att ledarskap är en samspelsprocess mellan ledare och ledda där det är 
viktigt att studera de ledda i lika hög grad som ledaren. Detta antagande 
innebär att även kamraternas beteende och förhållningssätt mot ledaren 
måste analyseras om en komplett bild av ledarskapsmönstren skall bli 
möjliga att beskriva. 

Gemensamt för forskning om interaktion i klassrummet är att läraren 
framstår som språkligt mycket aktiv medan de enskilda eleverna förefal
ler ha ett strängt begränsat talutrymme. Det vore emellertid en felaktig 
beskrivning av livet i klassrummet att påstå att eleve1na huvudsakligen är 
tysta, utan möjlighet att utöva sina språkliga färdigheter och utan möjlig
het att bearbeta intryck eller utbyta åsikter och värderingar. Sådana 
aktiviteter sker sannolikt till stor del vid sidan av den formella eller 
offentliga verksamheten i klassrummet och har därför inte registrerats i 
traditionell klassrumsf orskning. 

Vid sidan av den offentliga, påbjudna och lärarstyrda verksamheten i 
klassrummet pågår en, låt oss kalla den, privat interaktion (Granström, 
1987). Eleverna kommenterar undervisningen sinsemellan, de avhandlar, 
man och man emellan, andra ämnen än de påbjudna, de utbyter åsikter 
med blickar och gester. De lånar saker av varandra och lämnar tillbaka 
dem, de småpratar och resonerar. Den offentliga verksamheten är till sitt 
innehåll företrädesevis opersonlig och icke dubbelriktad i betydelsen att 
det inte rör sig om ett genuint och ömsesidigt samtal mellan två männi
skor. Den privata verksamheten är däremot mer personlig och interak-
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tionell till sin karaktär. Framförallt måste den betraktas som spontan och 
sprungen ur ett naturligt behov av kontakt med en annan människa. Detta 
antagande får anses rimligt eftersom kontakten sker trots att den i många 
fall måste betraktas som ett brott mot klassrumsnormen som påbjuder 
tystnad, lyssnande eller enskilt arbete. Naturligtvis kan även offentliga 
samtal vara interaktionella. Genuina meningsutbyten mellan läraren och 
enskilda elever kan utvecklas i en undervisningssituation, även om det då 
ofta ses som ett avsteg från arbetet Umf Gustavsson, 1987). Det är sanno
likt möjligt att beteckna även vissa privata repliker som icke interaktio
nella. Ett exempel på det senare kan vara när elever oriktat och halvhögt 
kommenterar arbetsuppgifter eller lärarens undervisning. 

Huvuddelen av forskningen rörande klassrumsspråk kan hänföras till den 
offentliga och opersonliga kommunikationen. Fortsättningsvis kommer vi 
emellertid att beskriva den kommunikation som kan betecknas som en 
icke-offentlig (privat) och interaktiv kontakt mellan elever under pågå
ende lektioner. 

Syfte och metod 

Avsikten med den studie som vi kommer att presentera i detta avsnitt var 
att beskriva kommunikationen i klassrummet ur ett elevperspektiv. Den 
tidigare refererade forskningen har huvudsakligen utgått från ett vuxen
eller lärarperspektiv. I förgrunden har här ställts interaktionen mellan 
elever som har en informell ledarposition och deras följeslagare och det 
är i synnerhet den icke-verbala kommunikationen som har belysts. 

I många klasser, i synnerhet på högstadiet, finns dominerande elever som 
samlat en grupp följeslagare. Tio klasser på högstadiet ingick i studien 
och i var och en av dessa klasser blev en sådan dominerande manlig elev 
föremål för observation. Dessa ledargestalter utvaldes efter samtal med 
skolledning och klassföreståndare. Det betyder att varje ledarelev har ut
pekats av två varandra oberoende bedömare. Dessutom ingick som kon
trollpersoner en elev i ledarens omedelbara närhet från varje klass. Två 
oberoende observatörer deltog under ett antal lektioner i varje klass och 
noterade de båda elevernas interaktion under 12 femminuterspass enligt 
ABBA-principen (d v s 60 minuters observation för varje elev). Observa
tionerna gjordes under lektioner i s k teoretiska ämnen och fördelades 
under hela skoldagen. Eleverna i klassen var medvetna om att observa
tioner och noteringar gjordes under lektionerna, försökspersonerna var 
dock i detta skede av undersökningen inte medvetna om att just de var 
föremål för observationer. Med hjälp av ett observationsschema2 
noterades alla tilltal, svar och andra initiativ och reaktioner som de 

2 Schemats utformning framgår av appendix I. 
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utvalda personerna var inblandade i. En omedelbar bedömning gjordes 
enligt Bales (1950; 1970) huvudprinciper rörande positiva, neutrala och 
negativa handlingar. Om exempelvis en elev bad om att få låna en linjal 
betecknades detta som ett neutralt initiativ. Om svaret blev "håll käften" 
noterades detta som en negativ respons. Leenden betecknas som positiva 
signaler; fysiskt våld, obscena gester etc som negativa. Samstämmigheten 
i bedömningarna visade sig vara hög. I en förundersökning varierade 
interbedömarkorrelationen (Pearson) mellan .74 och .98. Förutom regi
strering av icke-verbala signaler och laddningen av dessa, gjordes också 
andra noteringar av elevernas beteenden i klassrummet. Vi kommer här 
att redovisa elevernas placering och rörelser i klassrummet, liksom 
beteende i samband med för sen ankomst. 

En ledare tar utrymme och ges utrymme 

De tonåriga ledarna i klassrummet visade sig ha mycket klara preferenser 
för sina bänkplaceringar. Under de lektioner som blev föremål för obser
vationer hade eleverna i regel rättighet till fri placering vilket gjorde det 
möjligt för dem att sätta sig var de önskade. Ledaren placerade sig van
ligtvis längst bak i klassrummet (i 80% av fallen) eller tätt intill en av 
långsidorna (16% ). Ledarnas uppvaktning (adepterna) placerade sig i 
omedelbar närhet av ledaren. I vissa fall var det möjligt att i klassrummet 
urskilja gruppen kring ledaren eftersom de inte enbart valde platser, de 
flyttade också om bänkarna så att de bildade en egen konstellation i ena 
hörnet av klassrummet (se Figur 1). 

D 
DD DD DD 
DD DD DD 
DD DD DD 
DD DD DD 

() 
00 0~ 

Figur 1. En vanlig placering för den dominerande eleven. 
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Ledarnas placering föreföll vanligtvis vara styrd av deras egna önskemål, 
d v s ledaren placerade sig först och adepterna anslöt sedan. Det förekom 
också att adepterna placerade sig först och ledaren sedan anslöt till en 
"reserverad" plats eller trängde sig in i gruppen som då lämnade plats för 
ledaren. Huruvida platserna var reserverade genom tidigare placeringar 
vid andra lektioner eller ej var inte möjligt att avgöra enbart genom 
observationer. Vid samtal med lärarna visade det sig emellertid att ledar
na och adepterna brukar ha relativt fasta placeringar i klassrummet. 
Lärarna tillät också att eleverna placerade sig som de gjorde även om de 
var medvetna om att dessa placeringar kunde bidra till att öka orosnivån i 
klassrummet. Det intryck som gavs obervatörerna var att lärarna inte tog 
upp några förhandlingar om ledarnas placeringar trots att dessa elever 
bröt mot den gängse och ordnade placeringen i klassrummet. Läraren gav 
ledaren och hans adepter frihet att disponera klassrummet mer fritt än 
vad som tilläts övriga elever. 

Ledarens större frihet i klassrummet visade sig även i några andra avse
enden. Under en vanlig lektions genomförande sitter i regel eleverna i 
sina bänkar och lyssnar på läraren eller fullgör de uppgifter som före
lagts dem. Ledaren tar sig emellertid friheter jämfört med de övriga 
eleverna genom att vandra omkring i klassrummet, titta i kamraternas 
arbeten, gå fram till fönstret, öppna det och spotta ut, gå ut i korridoren 
för att dricka vatten eller hämta saker ur ytterkläderna. Dessa förflytt
ningar genomför ledarna utan att inhämta lärarens tillstånd och de gör det 
i större omfattning än kamraterna. Det förefaller finnas en underförstådd 
överenskommelse mellan ledaren och läraren om att dessa utflykter i och 
utanför klassrummet får förekomma så länge de inte verkar alltför stör
ande på klassrumsarbetet. 

Ett tredje tecken på ledarens rörelsefrihet var att han ofta kom sist in i 
klassrummet vid 1ektionsstarten och då många gånger efter att lektionen 
startat. När dörren stängts och läraren hälsat på eleverna kunde dörren 
ryckas upp och ledaren göra sin entre. Läraren lät detta i regel passera 
utan att avkräva någon förklaring till den sena ankomsten, något som 
andra elever vanligtvis inte undslapp. 

Dessa tre typer av iakttagelser, av närmast antropologisk art, ger en bild 
av ledaren som en individ som av läraren tillåts disponera ett större 
geografiskt och psykologiskt utrymme i lektionssalen än övriga elever. 
Detta synes vara något som både kamrater och lärare accepterar. Det 
innebär att ledaren både tar sig och ges ett större fysiskt och temporalt 
handlingsutrymme än övriga elever. 
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Ledarens talutrymme 

Traditionell klassrumsforskning framställer lektionerna son1 klart domi
nerade av lärarens språkliga aktivitet. Med utgångspunkt från en dansk 
undersökning (Skoledage, 1979) har den s k tredjedelsregeln formulerats. 
Den innebär att läraren disponerar två-tredjedelar av tiden medan elever
na får dela på den återstående tredjedelen. Einarsson & Hultman (1984) 
pekar på att denna återstod i sin tur fördelas så att ungefär två tredjedelar 
faller på pojkarna medan flickorna tillsammans får dela på resten (en 
tredjedel av en tredjedel). Den brist som vidlåder denna typ av klassrums
f orskning är att den fokuserar och beskriver den offentliga kommunika
tionen i klassrummet. De registreringar som gjorts i föreliggande studie 
är av den privata interaktionen. Utgångspunkten har inte varit läraren och 
lärarens undervisning utan de enskilda eleverna och den interaktion och 
de kontakter som dessa har under en lektion vare sig detta samspel hör 
samman med undervisningen eller ej. 

Om utgångspunkten tas i den enskilde eleven och inbegriper den privata 
kommunikationen visar det sig att tredjedelsregeln inte alls gäller. Vi kan 
här snarare tala om en omvänd sjättedelsregel, vilken innebär att eleverna 
pratar sex gånger oftare med varandra under en lektion än med läraren. 
Tar man sedan i beaktande att lärarens interaktion med eleverna ofta 
begränsar sig till korta förhörsfrågor (när utbröt första världskriget?) 
eller tillrättavisningar (kan Lennart vara tyst nu!), som i regel kräver 
endast ett-ords-svar, blir den verkliga skillnaden ännu större. 

Av Tabell 1 framgår mer exakt fördelningen av den uppmärksamhet 
(signaler) som eleverna ger varandra och som läraren ger dem. Med 
signal avses i detta fall en replik eller det som lingvister brukar benämna 
en tur. Det som redovisas här är inte en analys av ledarens språk utan en
dast en beskrivning av talutrymmet. 

Tabell 1. Antal signaler mottagna av lärare och elever 
under en lektion (medelvärden) 

SIGNALGIV ARE SIGNALMOTT AGARE 
Ledare Kontrollelev Genomsnitt 

Lärare 
Kamrat 

17.5 
97.6 

14.0 
80.7 

15.8 
89.2 
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Av tabellen framgår att elevernas interaktion med varandra mycket klart 
överstiger den interaktion de har med läraren under en lektion. Resul
taten visar också att ledaren är föremål för mer uppmärksamhet än kon
trolleleverna både från lärarens och kamraternas sida. 

Resultaten pekar på en helt annan bild än den som framkommer av tradi
tionell klassrumsforskning. I de studerade lektionerna pågår, huvudsak
ligen vid sidan om den offentliga verksamheten, en privat interaktion 
mellan eleverna som vida överstiger den interaktion som förekommer 
mellan läraren och enskilda elever. 

Resultaten av denna undersökning visar att elevernas språkliga verksam
het försiggår samtidigt eller vid sidan av det påbjudna arbetet (laboration
er, grupparbete och enskilt arbete) eller samtidigt som läraren undervisar 
från katedern. I det senare fallet utgör lärarens föreläsning många gånger 
enbart en sorts ljudkuliss till elevernas privata aktiviteter. Eleverna kan 
emellertid, om så är nödvändigt, delta i den offentliga verksamheten ge
nom att svara på frågor eller ta emot instruktioner. Det är, som vi redan 
påpekat, den senare typen av interaktion mellan lärare och elever som 
traditionell klassrumsforskning begränsat sina undersökningar till. 

Av tabellen framgår också att ledarna är mer aktiva än kontrolleleverna 
(F=5.3, df=l ,36, p<0.05). Detta visar att de tar för sig eller tilldelas mer 
språkligt utry1nme än de övriga eleverna. 

En utgångspunkt för denna studie är att läraren har en tämligen god kon
troll över innehållet i den offentliga verksamheten. Visserligen finns det 
studier som visar att även omedvetna och okontrollerade signaler frän 
läraren förstärker t ex könsrollsmönster (Einarsson & Hultman, 1984 ), 
befäster roller förknippade med social bakgrund (Bernstein, 1975) eller 
understimulerar elever med intellektuella svårigheter (Brophy & Good, 
1970). Även med beaktande av dessa forskningsrön får lärarens möjlighet 
att kontrollera den offentliga interaktionen anses som stor jämfört med 
möjligheten att styra innehållet i den privata interaktionen. Återkom
mande försök, från lärarens sida, att tysta den icke-offentliga aktiviteten 
förekommer, men detta ger i regel endast tillfällig effekt. Även om 
läraren skulle ha fullständig kontroll över den offentliga verksamheten 
pågår, som synes, en omfattande interaktion över vilken läraren saknar 
kontroll. 
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Dominans och underkastelse interaktionen meJlan ledare och 
ledda 

I syfte att utröna huruvida den större språkliga aktiviteten hos ledar
eleverna beror på initiativ från ledarna själva eller uppbackning från 
kamraternas sida genomfördes en analys av det som Sinclair & Coulthard 
(1974) kallar avgränsningsaktioner. Initiativ till samtal och avslutningar 
av dialoger är sådana avgränsningsinteraktioner i den mening att de av
gränsar olika samtalsämnen. Fördelningen av initiativ och avslutningar 
som ledare respektive kontrollelever har svarat för bör ge en viss upp
fattning om hur aktiva ledarna själva är för att få igång interaktion och 
hur benägna de är att avsluta diskurser. Fördelningen av sådana avgräns
ningsinteraktioner framgår av Tabell 2. 

Tabell 2. Avgränsningsinteraktioner hos ledare och 
kontrollelever (medelvärden) 

A vgränsningsinteraktion Ledare Kontrollelever 

Initiering 
Avslutning 

23.0 
29.3 

26.3 
20.8 

Resultaten visar på ett omvänt förhållande mellan ledare och ledda, så till 
vida att ledarna är mer benägna att avsluta (klippa av) samtal än att ta ini
tiativ till nya sådana. Mönstret är det motsatta vad gäller kontrolleleverna 
(F=41.2, df=l,36, p<0.001). Detta mönster visar att det finns en rollför
delning mellan ledargestalter och vanliga elever. Ledaren tar sig större 
rätt att avsluta samtal, d v s att avgöra när ett samtal är uttömt. Resultaten 
visar att det snarare är adepterna som är angelägna att dra in ledaren i 
språkliga aktiviteter och vidmakthålla sådana än att det är ledarna själva 
som är aktiva. 

Data från denna undersökning är inte av sådant slag att det är möjligt att 
genomföra analyser av samtalsinnehållet eller det semantiska innehållet i 
elevernas interaktion. Registreringsmetoden möjliggör endast en grov 
sortering av repliker, gester, ansiktsuttryck etc i negativa, neutrala och 
positiva sådana. Emellertid kan en analys av initiativ och respons med 
avseende på laddning i signalerna, samt vem som är sändare och mot
tagare, ändå ge en bild av interaktion och förhållningssätt mellan elever-
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na. Ett rimligt antagande är att återkommande mönster i samspelet mellan 
dominerande elever och vanliga elever är av sådan art att roller och själv
uppfattning utmejslas och befästs. I syfte att undersöka detta antagande 
genomfördes ytterligare några analyser av materialet. En sådan analys 
var att jämföra de båda elevgruppernas sätt att avge signaler och att bli 
bemötta. En grov uppdelning av materialet kan göras genom att särskilja 
avgivna och mottagna signaler med avseende på positiv, neutral och nega
tiv laddning. Resultatet av denna analys framgår av Tabell 3. 

Vi nöjer oss med att i tabellen redovisa positiva och negativa signaler, 
eftersom det intressanta mönstret i detta sammanhang är att de domi
nerande eleverna avger negativa signaler i högre grad än positiva sådana, 
medan kontrolleleverna förefaller mer benägna att avge positiva än 
negativa signaler (F=3.5, df=2,54, p<0.05) När det gäller mottagna 
signaler är förhållandet mellan grupperna det motsatta (F=l 1.2, df=2,54, 
p<0.001 ). Detta innebär att ledargestalterna blir positivt bemötta medan 
kontrollelever får ta emot negativa reaktioner i omvänd relation. 

Tabell 3. Mottagna och avgivna signalers laddning hos dominerande 
elever och kontrollelever (medelvärden) 

Typ av signaler Dominerande elev Kontrollelev 

Avgivna positiva 9.0 10.0 
Avgivna negativa 41.2 13.8 

Mottagna positiva 8.0 2.5 
Mottagna negativa 5.1 21.1 

De dominerande eleverna blir, trots att de uppvisar en högre frekvens 
negativa yttranden, ändå bemötta mer positivt än kontrolleleverna. Detta 
kan ses som ett uttryck för maktförhållandet i interaktionen. "Rättig
heten" att vara negativ och "skyldigheten" att vara uppmuntrande före
faller inte vara jämlikt fördelat mellan eleverna. Det är tydligt att omgiv
ningen uppmuntrar och belönar ledarens beteende, medan kamraterna i 
hög grad får ta emot negativa och nedlåtande kommentarer. En stor del 
av dessa negativa reaktioner levereras av ledaren. 

Ytterligare ett tecken på statusskillnader i gruppen skulle kunna beskrivas 
i sättet att bemöta eller ignorera kontaktförsök från kamrater. Med igno
reringar avses i detta sammanhang icke-reaktioner på kontaktförsök. 
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Exempel på sådana situationer kan vara att en elev påkallar den andres 
uppmärksamhet genom lingvistiska signaler (t ex säga eller viska den 
andres namn), med paralingvistiska signaler (pst eller liknande) eller 
med icke-verbala signaler genom att uppfordrande peta till, knuffa eller 
vinka till någon. När reaktioner från adressaten uteblir trots att denne 
uppenbarligen har uppfattat signalen har detta, i denna undersökning, 
registrerats som en ignorering. Tabell 4 återger mönstret vad avser av
givna och mottagna ignoreringar i de båda elevgrupperna. 

Även i detta fall upprepas ett liknande mönster som vid föregående ana
lys. De dominerande eleverna ignorerar mer än de själva blir ignorerade, 
medan mönstret för kontrolleleverna är det motsatta (F=49.2, df=l.36, 
p<0.001). 

Tabell 4. Avgivna och mottagna ignoreringar bland eleverna 
(medelvärden) 

Ignorering Dominerande elever Kontrollelever 

Avgivna 6.9 1.0 

Mottagna 2.0 11.0 

Vi får här ytterligare en antydan om att ledareleverna har en position 
som de inte ständigt behöver bevaka. Adepterna får ändå genom ledarens 
ignoreringar återkommande signaler om att de skall veta sin plats. Igno
reringar kan i själva verket ses som en speciell form av negativ respons. 
Eftersom ledaren uppenbarligen har uppfattat kontaktförsöket blir igno
reringen en sorts överlägsen avspisning. Signalen till adepterna blir en 
omvänd revirmarkering. Även om adepterna försöker göra anspråk på 
ledarens uppmärksamhet behöver denne inte snäsa av dem med synliga 
eller hörbara signaler. Icke-signalen - ignoreringen - får samma funktion. 

Slutsatser 

Föreliggande undersökning visar att den icke-verbala och språkliga inter
aktionen som förekommer mellan eleverna i klassrummet är omfattande 
jämfört med den interaktion som läraren har med enskilda elever. Rent 
statistiskt kan detta förklaras med att läraren enbart är en av gruppens 20-
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25 medlemmar. Däremot är förhållandet anmärkningsvärt om man hyser 
uppfattningen att det är läraren som dominerar den språkliga interaktion
en och kontrollerar inlärningen i klassrummet. 

Denna studie visar att elevernas språkliga och icke-verbala samspel för
siggår samtidigt eller vid sidan av det påbjudna arbetet (laborationer, 
grupparbete eller enskilt arbete) eller samtidigt som läraren undervisar 
från katedern. I det senare fallet utgör lärarens föreläsning i vissa fall 
enbart en sorts ljudkuliss till elevernas privata aktiviteter. I likhet med 
bakgrundsmusik, exempelvis i filmer, är lärarens tal inte figur utan 
bakgrund, men ger en speciell färg åt scenen - man förstår att det rör sig 
om skola. 

Eleverna kan dock, om så är nödvändigt, delta i den offentliga verksam
heten genom att svara på frågor eller ta emot instruktioner. Det är den 
senare och till omfattning mer begränsade typen av interaktion mellan 
lärare och elever som har blivit belyst genom forskning. Exempel på 
detta är undersökningar om lärarens sätt att ställa frågor till eleverna 
(Ekholm & Wernersson, 1976; Barnes & Todd, 1969; Postman & Wein
gartner, 1969; Öhrn, 1990). Effekten av lärarens inställning till eleverna 
har också blivit föremål för forskning (Rosenthal & Jacobson, 1968; 
Brophy & Good, 1970; Einarsson & Hultman, 1984) liksom arbetsupp
gifter och gruppsammansättning (Bergqvist, 1990; Sjödin, 1991). Den 
dolda läroplanen för ett "riktigt" elevbeteende i den offentliga klassrums
verksamheten har också beskrivits i flera undersökningar (ex Broady, 
1981). Den icke-offentliga interaktionen i klassrummet har däremot, som 
vi tidigare påpekat, inte studerats i någon större omfattning. 

Resultaten från föreliggande undersökning ger skäl att anta att det finns 
en dold läroplan inte enbart för den offentliga verksamheten utan även 
för den icke-offentliga (privata) interaktionen i klassrummet. Denna 
"läroplan" för elevernas inbördes umgänge i klassrummet föreskriver 
bland annat att tonåriga ledargestalter har rätt att vara negativa och ned
låtande i sina kontakter med kamraterna, men att de trots detta skall 
bemötas positivt av kamraterna och med uppmuntran och uppskattning. 
Ledaren har rättighet att ignorera initiativ och avsluta samtal i en annan 
omfattning än vad som tillåts övriga elever - eller som övriga elever 
tillåter sig. Sådana aspekter på interaktionen mellan elever med olika 
status i klassen ger anledning att anta att eleverna ständigt och omärkligt 
får träning i att underkasta sig ledare och auktoriteter och att de däri
genom inövar en förmåga att ta emot avspisningar och negativa utfall 
från ledargestalter. Ledarna, å andra sidan, får återkommande träning i 
att uppträda överlägset och kanske rent av förtryckande. 

Det som här beskrivits visar på ett resultat av verksamheten i skolan som 
vi vet mycket litet om. Vi kan emellertid anta att skolan och lektionerna 
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erbjuder mycket effektiva inlärningstillfällen över vilka läraren har liten 
eller rent av ingen kontroll alls. Det gamla talesättet att vi lär för livet 
och inte för skolan får i detta sammanhang viktiga konsekvenser. Vissa 
elever förbereds och tränas redan i skolan för att i vuxen ålder kunna 
underkasta sig, medan andra elever får lära sig att dominera över andra. 
Detta är något som knappast står i överenstämmelse med utbildnings
politiska mål och ambitioner. 
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DOMINANS OCH UNDERKASTELSE UTANFÖR 
KLASSRUMMET 

Syfte och metod 

I inledningen till denna rapport redovisades en argumentation för att 
ledares och följares icke-verbala signaler inte behöver skilja sig åt på så 
sätt som man kan förvänta sig med utgångspunkt från de föreställningar 
och schablonbilder som finns om hur ledarbeteende tar sig uttryck. I 
klassrumsstudien, som föregår detta avsnitt, framkom att ledare inte i alla 
avseenden är mer aktiva eller explicita i sitt beteende än sina kamrater. 
Den typ av dominant beteende som observatörerna rapporterade i Bur
goon et al:s experiment (1984) kan därför mycket väl vara enbart ett mått 
på vilka vanliga schablonbilder som förekommer bland deras observatör
er. Det finns dessutom skäl att misstänka att ledare i etablerade grupper 
beter sig på ett annat sätt än dominerande personer i nyetablerade grupp
er där det gäller att tillskansa sig makt och erövra en ledarposition. De 
olika möjligheterna att särskilja olika ledarbeteenden framgår av figur 2. 

Allmänna före
ställningar om 
ledarbeteende 
(Schablonbilder) 

Autentiskt 
ledarbeteende 

Tillfälliga 
grupper 

A 

c 
' -

Figur 2. Fyra typer av tänkbara ledarbeteenden. 

Etablerade 
grupper 

f'I 

B 

D 

Ett syfte med den undersökning som kommer att presenteras här var att 
undersöka om icke-verbal kommunikation hos etablerade ledare i mer 
långlivade konstellationer skiljer sig från signaler som observatörer 
uppfattar hos ledare som söker tillskansa sig makten i en tillfälligt sam
mansatt grupp. D v s en skillnad mellan A och D i Figur 2. Den förra 
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typen av ledarbeteende (Burgoon et al, 1984) kännetecknas av större 
fysisk närhet och fler ögonkontakter, däremot har man inte funnit några 
skillnader vad avser kroppslutning, leende eller beröring. 

Ett annat syfte var att undersöka om etablerade ledares icke-verbala 
beteende, avviker från övriga deltagares icke-verbala signaler. Kvarstår 
denna skillnad även om de verkliga ledarna jämförs med felaktigt utpek
ade ledare, d v s personer som utomstående betraktare uppfattar har ett 
ledarbeteende utan att de är ledare? Frågan gäller således om det finns en 
skillnad i beteende mellan B och D i figuren. 

Det tredje syftet var att undersöka om ledarskapet ges olika utformning 
beroende på vilken känslomässig fas gruppen befinner sig i. Då avses den 
typ av emotionella tillstånd som uppträder i de flesta vuxengrupper och 
som vi beskrev i inledningen Umf Bion, 1961). Avsikten var att under
söka om de icke-verbala signalerna hos ledare och gruppmedlemmar 
skiljer sig åt beroende på om gruppen befinner sig på beroendenivå eller i 
en fas kännetecknad av kamp eller flykt. Det betyder att frågan om det 
ledarbeteende som avses i ruta D i figuren är avhängigt gruppens emo
tionella tillstånd. 

De resultat som presenteras i det följande kommer att jämföras med 
resultat från andra undersökningar av icke-verbala signaler. Vi kommer 
även att presentera en del resultat från studier av dominanssignaler hos 
primater. Syftet med detta är att diskutera huruvida vissa generella 
beteenden kan uppfattas som typiska dominans- eller ledarbeteenden även 
utanför människosläktet. 

De tio tonårsledarna som tidigare observerats i klassrummet ombads ta 
med sig tre kamrater (adepter) för att delta i en videofilmad grupp
intervju om skolan och undervisningen. I en paus i intervjun blev ton
åringarna lämnade ensamma i studion under fem minuter utan att vara 
medvetna om att de spelades in. Det är dessa inspelade sekvenser som 
blivit föremål för analyser. Det antogs att eleverna skulle agera mer 
naturligt om ingen vuxen fanns i rummet och om de inte var medvetna 
om att de spelades in. Efteråt fick eleverna se inspelningarna och god
känna dem för forskningsändamål. Elevernas egna kommentarer var att 
dessa sekvenser gav en bättre bild av hur de vanligtvis agerar än de av
snitt där de "uppträdde" inför kameran. 

Eleverna hade under de föregående inspelningarna haft till uppgift att 
gemensamt rangordna ett antal skolämnen med avseende på hur nyttiga 
dessa ansågs vara och hur roliga de uppfattade att de var. Varje ämne 
fanns representerad i form av en liten box. Eleverna skulle gemensamt 
resonera sig fram till en gemensam uppfattning om de olika ämnena och 
bygga pyramider av dessa boxar. Olika pyramider byggdes, en med det 
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"nyttigaste" ämnen överst och de minst "nyttiga" längst ner, en annan py
ramid med det "roligaste" överst o s v (se Figur 3). 

Dessa övningar var ur experimentell synpunkt avsedda som en anpassning 
till inspelningsstudion. Uppgifterna och arbetsmaterialet var utformat så 
att arbetet förutsatte samtligas deltagande. Eleverna motiverades att argu
mentera och framföra sina preferenser och åsikter. Detta senare var 
viktigt för den uppgift som eleverna förberedde när de var ensamma i 
studion. 

IDROTI 

" !'-
so SVENSKA BILD 

!'- "' -.......... 

t'{) MATIE ENGELSKA 

Figur 3. Klossar som användes vid videoinspelningarna 

Elevernas uppgift under "inspelningspausen" var att fördela de skol
ämnen, som de tidigare diskuterat, mellan sig. De skulle föreställa sig att 
de var lärare på en högstadieskola och var och en av deltagarna skulle ha 
minst ett ämne att undervisa i. Det är således aktiviteten och då främst 
den icke-verbala under denna uppgift som blivit föremål för analys. Ana
lysen av dessa videoinspelade sekvenserna tog fasta på följande variabler: 

Blickar 
Frekvensen blickar registrerades. Varje gång en pojke höll blick
en stadigt riktad mot någon annan (avgiven blick), men också när 
han blev föremål för någon annans blickar (mottagen blick) 
noterades. 

Leenden 
Ledarnas och följeslagarnas leende registrerades, både med avse
ende på mottagna och avgivna leenden. 

Kropps lutning 
Kroppslutning avser två olika positioner. Den ena är när personen 
lutar sig framåt - mot bordet, d v s mot det gemensamma utrym
met. Det andra är när personen lutar sig bakåt, d v s bort från det 
gemensamma utrymmet. 
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Beröring 
Med beröring avses i detta fall direkt kroppskontakt, d v s när 
eleverna tar i varandra, knuffar eller griper tag i varandra. 

Ovanstående variabler, som förekom i Burgoon et al:s (1984) under
sökning, blev föremål för mer ingående analyser, dessutom studerades 
ytterligare ett antal variabler mer översiktligt. Dessa senare presenteras i 
det följande och kommer att kommenteras i slutet av detta avsnitt. 

Antal repliker 
Detta är en analys som bortser från innehållet och enbart tar hän
syn till om talutrymmet utnyttjas. Enstaka hummanden och liknan
de registrerades inte. 

Normbrott 
Till detta räknas obscena gester, fula grimaser, hot om stryk, av
vikande från studioscenen eller uppmuntran till andra att göra upp
ror mot normer. 

Kropps/ängd 
Detta är inte en medveten signal som eleverna använder, men trots 
detta kan den tänkas ha ett signalvärde vad gäller dominans. 

F örturstagning till förmåner 
Detta handlar om rätten till förtur när det gäller att välja någon 
speciell förmån . I det här speciella fallet rör det sig om vem som 
får välja eller får sig tilldelat ett populärt skolämne att fiktivt vara 
lärare i. 

Dominansmönster i etablerade tonårsgrupper 

Från slutet av varje femminutersinspelning klipptes sekvenser om 90 sec. 
Dessa sekvenser blev sedan föremål för en ingående analys med avseende 
på ovanstående variabler. Nittio sekunder kan förefalla kort tid, men 
ifråga om analys av icke-verbal kommunikation betraktas det emellertid 
som en tillräcklig analysperiod Umf Burgoon et al, 1984 ). I del här fallet 
rör det sig dessutom om 10 ledare och 10 kontrollelever. Det innebär 
totalt 20 försökspersoner under 90 sec vilket omfattar en analystid på 15 
minuter avseende var och en av ovanstående variabler. För bedömningar
na användes två oberoende bedömare. Interbedömarkorrelationen (Spear
man) framgår av Tabell 5. 

Samstämmigheten i bedömningarna är relativt hög, svårast att bedöma är 
ögonkontakt och bakåtlutning. Detta kan förklaras med att i detta experi
ment användes endast en fast monterad kamera. Även om alla deltagarna 
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var placerade mitt framför kameran kan det ibland vara svårt att avgöra 
kroppslutning och direkt ögonkontakt. Eventuella oklarheter i bedöm
ningar har emellertid inte menligt påverkat resultaten vilket vi skall visa 
längre fram. 

Tabell 5. Interbedömarkorrelation för undersökta variabler 

Ögonkontakt Leenden Bakåtlutning Framåtlutning Beröring 

.53 .90 .59 .80 .87 

En jämförelse av frekvensen icke-verbala signaler hos ledare respektive 
kontrollpersoner i de tonårsgrupper som ingick i experimentet visar inte 
på några tydliga skillnader. Det rör sig i detta fall, som framgått, om 
ledare och följeslagare i redan etablerade grupper med en upprättad 
statushierarki. Den enda signifikanta skillnaden som framkom gällde 
beröring. Ledarna var mer benägna att röra vid kamraterna än kontroll
eleverna (se Tabell 6). 

Tabell 6. Avgivna signaler hos ledare och följeslagare (medelvärden) 

Signal Ledare Följeslagare t-värde 

Ögonkontakt 16.8 17.8 .20 ns 
Leende 5.3 4.2 .80 ns 
Beröring 1.5 .2 2.90 p<0.01 
Lutn fram 30.0 46.2 .30 ns 
Lutn bakåt 13.8 15.7 .10 ns 

Resultaten ger en annan bild än den som Burgoon et al (1984) redovisat. 
Som vi tidigare påpekat studerade dessa forskare tillfälligt sammansatta 
grupperingar utan någon i förväg given ledare eller person med domi
nansövertag. Något förenklat kan man säga att gruppen kring Burgoon 
studerat vilka icke-verbala signaler som används för att tillskansa sig 
makt och dominans ("ledarproklamerande signaler") medan denna under
sökning studerat vilka icke-verbala signaler som utnyttjas för att upprätt
hålla en redan etablerad maktposition ("positionsbekräftande signaler"). 
Skillnaderna presenteras schematiskt i nedanstående tabell (Tabell 7). 
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Tabell 7. Icke-verbala signaler utnyttjade av dominerande personer för 
att tillskansa sig och upprätthålla makt 

Signal 

Närhet 
Ögonkontakt 
Kroppslutning 
Leende 
Beröring 

Tillskansa sig makt 
(Burgoon et al 1984) 

+ 
+ 
0 
0 
0 

Upprätthålla makt 
(denna undersökning) 

0 
0 
0 
+ 

Variabeln "närhet" ingår inte i denna undersökning eftersom stolarna i 
studion var utplacerade i förväg av inspelningstekniska skäl. Däremot var 
elevernas val av stolar fritt, vi skall senare visa att ledarens placering än
då inte uppfattas som helt slumpmässig. I det följande kommer vi att 
kommentera de olika variablerna och jämföra de resultat som vi erhållit i 
denna undersökning med vad som framkommit i andra undersökningar. 

Ögonkontakt 

Ledarna ger i denna undersökning inte signifikant fler blickkontakter än 
följeslagarna. Vi redovisade tidigare att interbedömarkorrelationen var 
lägst för denna variabel. Av detta skäl gjordes separata beräkningar på 
båda skattamas värden var för sig. Ingen av dessa bedömningar gav 
emellertid några skillnader mellan ledare och ledda. Det finns därför skäl 
att anta att inte heller deltagarna själva uppfattat att ledarna skulle ha 
frekvent fler blickkontakter än övriga deltagare. 

Med reservation för att Burgoon et al:s undersökning inte omfattar sam
ma åldersgrupp och är genomförd i en annan språkkultur finns det ändå 
anledning att tillsvidare bibehålla den hypotes som tidigare formulerats 
om skillnader mellan ledarbeteende i tillfälliga grupper och etablerade 
sådana. Mot bakgrund av redovisade data kan hypotesen dessutom ytter
ligare preciseras. Det finns således skäl att anta att dominerande personer 
använder sig av olika icke-verbala signaler för att tillskansa sig en 
position jämfört med att upprätthålla en redan etablerad sådan. I nya 
möten utgör blick och ögonkontakt viktiga signaler för att markera domi
nans. I redan etablerade grupper däremot har inte ledarens ögonkontakt 
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samma betydelse, där förefaller snarare den direkta kroppskontakten ha 
större betydelse. 

De underordnades uppmärksamhet riktad mot den dominanta medlemen i 
gruppen är ett vanligt rangordningsbeteende man funnit hos primater 
(Chance, 1967). Ögonkontakt från underordnade primater anses motver
ka aggression och vara en signal om att den dominanta individens makt
status är accepterad. Detta blickmönster har också observerats hos männi
skor. Exline (1963) menar att ju högre någon står statusmässigt desto 
mindre visuell uppmärksamhet ger individen åt andra, men i gengäld får 
den ta emot fler blickar. För att undersöka om dessa mönster, vad avser 
mottagna och avgivna blickar, också gäller för tonårsgrupper analysera
des materialet med hänsyn även till mottagna blickar. För att få ett större 
material gjordes analysen denna gång på hela inspelningen (d v s 1 Ox5 
minuter). Detta innebär en analys som kräver åtskilliga timmars arbete. 
Samtidigt med denna genomgång genomfördes en motsvarande analys vad 
avser avgivna och mottagna leenden. Resultatet av dessa analyser framgår 
av Tabell 8. 

Tabell 8. Mottagna och avgivna blickar och leenden (medelvärden) 

Signa 

Mottagna blickar 
Avgivna blickar 

Mottagna leenden 
Avgivna leenden 

Ledare 

44.6 
32.7 

16.7 
14.5 

Följeslagare 

27.1 
25.5 

10.7 
11.3 

t-värde 

4.57 p<.001 
1.61 ns 

1.65 ns 
1.13 ns 

Av tabellen framgår att det inte heller i detta större material fram
kommer någon skillnad mellan ledare och ledda vad avser av givna 
blickar. Däremot föreligger en signifikant skillnad i antalet mottagna 
blickar. Ledaren får tydlig bekräftelse på sin dominerande position 
genom följeslagarnas blickar. 

Den här redovisade, kompletterande analysen, ger ytterligare stöd för 
hypotesen att ledarens avgivna ögonkontakter inte skiljer sig från följe
slagarnas i frekvens. Däremot ger resultaten ytterligare stöd för antagan
det att ledarskapets upprätthållande är en samspelsprocess mellan ledare 
och ledda. Det är i lika hög grad följeslagarnas beteende som ledarens 
eget handlande som manifesterar ledarskapet. I detta fall kan man anta att 
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följeslagarnas blickar signalerar underkastelse och ett accepterande av 
ledarskapet. Ledarskapet måste därför ses som en "kollektiv konstruk
tion". 

Leenden 

Enligt Morris (1977) är inte leendet en mildare form av skratt utan en 
infantil signal som har utvecklats före skrattet. Han ser ursprunget till 
leendet som en blidkande handling som hos människan har utvecklats till 
den viktigaste socialt bindande signalen. Leendet har uppstått ur en bland
ning av rädsla och attraktion. I leendet och i skrämda uttryck dras mun
giporna bakåt, men i leendet också uppåt. Vid hot öppnas också mun
giporna så att hömtänderna blottas, men underläppen dras ned åt sidorna 
så att ett fyrkantigt gap bildas. Leendet signalerar icke-aggression och är 
därmed inget hot och kan användas som en lugnande gest (Eibl-Eibes
feldt, 1971). 

Leendet har också betraktats som medfött eftersom det utvecklas också 
hos bamdomsdöva och blindfödda. Det är dessutom förekommande i a1la 
kulturer. 

Blurton-Jones (1972) gjorde en jämförande studie mellan barns och 
primaters uttryck under likartade situationer och fann många likheter i 
reaktioner och uttryckssätt. Vissa typer av leenden och gester verkade 
användas i lugnande syfte eller för att avvärja aggression. I flera arbeten 
nämns att leendet inte nämnvärt har haft något samband med dominans, 
vilket överensstämmer med resultaten från föreliggande studie. 

Teoretiskt sett kan man tänka sig att det kan förekomma två huvudtyper 
av leenden i tonårsgrupper. I det ena fallet fungerar leendet som en ren 
underkastelsesignal och uppvisas av sådana personer som är i underläge 
och riktas mot sådana som har högre rang i gruppen. I det andra fallet 
kan leendet representera en lugnande eller godkännande gest som kan 
sändas från en dominerande individ till en underordnad (Granström & 
Klintbjer, 1984 ). 

Vi kommer i ett senare avsnitt att presentera andra tolkningar rörande 
vilka funktioner leendet kan ha för en grupp. Av resultaten här framgår 
att det inte finns någon statistisk skillnad mellan ledare och ledda vad 
gäller frekvens av leenden. Tendensen är emellertid densamma som för 
blickar, nämligen att det är ledaren som i högre grad är mottagare för de 
övrigas leenden än tvärtom. 
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Beröring 

Edinger & Patterson (1983) menar att beröring (touch) är en dominans
signal som används av ledare eller dominerande personer i större omfatt
ning än av mer undergivna personer. Dessa beröringar, menar Edinger 
och Patterson, tolkas av andra som en rangmarkering. 

Mehrabian (1972) har visat i ett intressant experiment, där han studerat 
kommunikationen mellan främlingar som möts i ett väntrum, att närhet 
är en viktig faktor för att markera distans. Han menar att distans till 
kontrahenterna kan markeras med skuldrornas vinkel i förhållande till 
den andres skuldror. Ju större vinkel desto större distans. På samma sätt 
kan avståndet vara en markering för distans. 

Mehrabians resultat tyder på att ett sätt att inte låta sig domineras av en 
annan person är att markera fysiskt avstånd. Om den andre personen i 
detta läge bryter den privata buffertzonen innebär det att han eller hon 
har satt sig över den andres önskningar - eller med andra ord markerat 
sin makt. Detta skulle, enligt Mehrabian, gälla i icke etablerade grupper, 
det är emellertid plausibelt att beröring kan tolkas som en maktmarkering 
även i etablerade grupper. Burgoon et al (1984) fann emellertid inget 
samband mellan dominans och beröring. Detta var däremot den enda 
variabel som i denna undersökning klart differentierade ledare och ledda. 
Tonårsledarna använde sig av beröring och kroppskontakt i större om
fattning än kontrolleleverna. Det rör sig här om etablerade grupper med 
en upprättad statushieraki. 

Etablerade grupper med en upprättad statushieraki återfinner vi också på 
vanliga arbetsplatser. Argy le (1972) fann att det på sådana arbetsplatser 
förekommer kroppskontakt mellan överordnad och underordnad i form 
av "klapp på axeln" medan det omvända är mycket ovanligt. Denna typ 
av kroppskontakt är skild från den som kan tillåtas i nära relationer. 

Med beaktande av tidigare forskning och med hänsyn till resultaten från 
denna studie finns det stöd för ett antagande om att beröring är en domi
nanssignal som används i etablerade grupper, däremot används den sanno
likt inte för att tillskansa sig makt (om vi undantar rena slagsmål). Om 
det i ett väntrum skulle pågå en maktkamp om herraväldet Umf Mehari
bian, 1972) förefaller det vara mycket otroligt att någon av kontrahenter
na skulle använda sig av beröring eller kroppskontakt för att få ledar
skapet eller markera dominans. Förutom rent statistiska belägg för att det 
är olika processer och signalsystem som tas i anspråk vid tillskansande av 
makt och vidmakthållande av sådan, finns således även rent intuitiva 
bevekelsegrunder för detta. 
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Kroppsställning (lutning) 

Varken denna undersökning eller Burgoons forskning kan påvisa att 
kroppslutning skulle vara en dominanssignal. Detta skulle tyda på att 
kroppsställning definerat som antingen lutning framåt eller bakåt i stolen 
inte kan påstås vara en typisk signal varken för att tillskansa sig eller 
upprätthålla makt i en grupp. 

Dessa resultat är i viss mån motstridiga mot vad som framkommit i annan 
forskning om dominerande individer. Knipe & Maclay (197 4) anser att 
det finns ett antal signaler förknippade med kroppsställning som mar
kerar dominans. Dominerande personer, enligt dessa forskare, känne
tecknas oftare av en rak ryggrad än andra individer, de uppvisar också 
fria och ohämmade kroppsrörelser och har ofta huvudet bakåtkastat. 
Mehrabian (1972) menar att om en person sitter bakåtlutad är det ett 
uttryck för att han är avslappad och att detta därmed utgör en markering 
av att han behärskar situationen. 

Argyle (1972) betraktar kroppsställningen som en ofrivillig signal som 
kan ge ledtrådar om hur en person förhåller sig till omgivningen. Han 
menar att det är lätt att se om en person är spänd eller avslappad genom 
att studera kroppsställning. 

Det är troligt att kroppshållning är en viktig signal till omgivningen om 
huruvida en person är spänd eller avslappad, däremot förefaller den inte 
ha något direkt samband med dominans eller ledarskap. 

Hersey & Blanchard (1977) använder begreppet situationsanpassat ledar
skap. De menar att en ledare i en organisation anpassar och måste anpassa 
sitt ledarskap till vilken grupp den har att leda och med beaktande av vil
ka uppgifter man skall utföra. Det kan finnas skäl att anta att detta också 
gäller informella grupper, d v s att informella ledare använder skilda 
typer av signaler under olika skeden av en grupps samvaro. Vi skall åter
komma till detta i ett senare avsnitt. Vi nöjer oss här med att konstatera 
att kroppslutning inte kan användas som ett generellt tecken på dominans
beteende. Huruvida det används av ledare i speciella situationer kan vi 
inte på basis av hittills gjorda analyser uttala oss om. 

Sammanfattande kommentarer 

Syftet med denna del av undersökningen har varit att utreda om de finns 
skäl att anta att ledare i etablerade grupper använder sig av en annan typ 
av icke-verbala signaler för att upprätthålla sitt ledarskap än ledare eller 
presumtiva ledare i nyetablerade grupper. Forskning om dominansmön-
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ster har huvudsakligen använt sig av experimentella grupper, tillfälligt 
sammansatta med enda syfte att studera verbal och icke-verbal kommu
nikation. I föreliggande studie har experimentgrupperna valts så att 
ledarskapet är väl etablerat och har existerat under en längre tid. 

Om vi jämför resultaten från denna undersökning med resultaten från 
Burgoon et al:s (1984) finner vi framförallt två väsentliga skillnader. Vi 
kan betrakta den här redovisade undersökningen som en studie av domi
nerande personer som är etablerade ledare och den senare som en under
sökning av dominerande personer som försöker tillskansa sig en position i 
en grupp. Med dessa utgångspunkter framträder följande skillnader. 

Dominansmarkeringar i tillfälligt sammansatta grupper förefaller ske 
huvudsakligen med hjälp av blick eller ögonkontakt. Detta stämmer för 
övrigt väl överens med resultaten från en rad klassiska experiment med 
officersaspiranter i tillfälligt sammansatta grupper som Exline & Long 
(1971) genomförde. De visade att kadetter som, enligt tidigare bedöm
ningar fått höga ledarskapsvärden, i större utsträckning än andra kadetter 
upprätthöll ögonkontakt då de själva talade. Den tydligaste skillnaderna i 
deras undersökningar var emellertid att dominerande personer fick mer 
blickkontakt av de andra när de talade än vad mindre dominerande per
soner fick när de hade ordet. Detta tyder på att när dominanshierarkin 
börjar urskönjas bekräftas detta med hjälp av blickar. Dessa rön visar att 
dominansmönster inte kan betraktas som enbart en affär för ledaren eller 
den dominerande personen utan måste ses som en samspelsprocess. Detta 
är iakttagelser som ligger i linje med de resultat som framkom i klass
rumsstudien som presenterades tidigare i denna rapport. 

Ögonkontakt kan, som synes, ha två funktioner eller två olika signal
värden. Det kan vara en signal till en dominant individ från en under
ordnad och betyda underkastelse. Ögonkontakt kan också, under faser av 
maktetablering, vara en signal från en dominant person till övriga om att 
de är bevakade (har ögonen på sig) och att de bör hålla sig passiva. I en 
redan etablerad grupp behöver tydligen inte ledaren använda blicken som 
en maktsignal på samma sätt som i en icke etablerad grupp. 

Dominansmarkeringar i mer permanenta grupper sker oftare genom be
röring eller kroppskontakt. Detta förefaller, åtminstone i tonårsgrupper, 
vara ett sätt för ledaren att konsolidera statusordningen i gruppen. Man 
kan tänka sig att det finns en metaforisk innebörd i en sådan handling. Be
röringen eller kroppskontakten är mild eller skämtsam och kan inte be
traktas som ett angrepp eller försök till skada, men kan ändå representera 
eller antyda att ledaren förfogar över ett vapen som kan laddas med 
skarpa skott. Beröringen kan vara en mild ·påminnelse om att ledaren är 
den som besitter styrka och kan kränka och bestraffa om så behövs. 
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Skillnaderna mellan resultaten från Burgoon et al:s undersökningar och 
de som presenterats här kan förklaras på flera olika sätt. En förklaring 
kan vara att det rör sig om skilda nationella kulturer (den svenska jämfört 
med den amerikanska). Skillnanderna kan också förklaras med att det rör 
sig om olika åldergrupper, tonåringar kan ha andra beteendemönster än 
vuxna. Mot detta senare talar att man när det gäller icke-verbala signaler 
i många fall har funnit stora likheter mellan primater, barn och vuxnas 
beteenden. En tredje förklaring till skillnaderna är den som diskuterats 
genomgående i detta avsnitt, nämligen att upprätthållande av makt och 
tillskansande av makt är två skilda processer. Resultaten av denna under
sökning ger inte anledning att förkasta denna hypotes, resultaten är snar
are sådana att de utgör ett stöd för detta antagande. 

Genuina ledarsignaler och schablonsignaler 

Ett syfte med denna studie var, som angavs inledningsvis i detta avsnitt, 
att behandla frågan om "genuina" ledarsignaler och schablonsignaler. 
Schablonsignaler för ledarskap är sådana som i det allmänna medvetandet 
uppfattas som typiska ledarsignaler. Vi känner igen begreppet schablon
bilder från teaterns värld. Inom skådespelarkonsten har utvecklats gester, 
grimaser och poser som hjälper aktörerna att spela olika känslotillstånd. 
Skådespelaren upplever inte dessa känslor men ger med sådana schablon
bilder publiken en illusion av att vara i ett visst känsloläge. Man kan tänka 
sig att utanförstående observatörer på ett liknande sätt identifierar ledare 
med hjälp av schablonbilder av hur de föreställer sig att ledare skall upp
träda men att dessa schablonbilder inte stämmer överens med ett verkligt 
och manifesterat ledarbeteende. Vi kan återigen jämföra verkligheten 
med teaterns värld. Det är inte säkert att en lycklig eller olycklig männi
ska uppvisar sådana gester eller ansiktsuttryck som en skådespelare på 
teatern gör när denne försöker spela lycklig eller olycklig. 

I avsikt att undersöka om det kan finnas skillnader mellan schablonbilder 
av ledarbeteende och autentiskt ledarbeteende exponerades avsnitt från de 
tio inspelningarna som beskrivs i föregående avsnitt för 78 elever i 
samma ålder som de agerande. De observerande eleverna valdes så att de 
inte skulle ha någon möjlighet att känna igen eleverna pä videoinspel
ningarna. Eleverna fick i tre grupper (25, 26 och 26 elever) titta på de 
sekvenser som låg till grund för den tidigare analysen. Efter varje 
exponering fick eleverna på ett formulär markera vilken av eleverna de 
uppfattade som ledare i gruppen. De fick också med egna ord skriva ner 
varför de gjorde den bedömningen. Ett icke ifyllt svarsformulär framgår 
av Figur 4. 
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Registreringsmetodens enkelhet innebar att samtliga elever besvarade alla 
item. Mellan varje exponering stannades bandet tillräckligt länge för att 
alla skulle kunna fylla i sina individuella svar. 

Resultatet av denna undersökning gav vid handen att sex av de agerande 
ledarna identifierades som ledare av majoriteten av observatörerna. Fyra 
ledare "missades" således av de flesta, däremot utpekades fyra andra 
aktörer felaktigt som ledare av flertalet observatörer. 

1. Sätt ett kryss f ör den som du tror är ledare. 

2. Varför tror du att just han är ledare : ------

Figur 4. Svarformulär för angivande av ledare i videofilmade grupper. 

Om det finns generella och genuina ledarsignaler borde de återfinnas hos 
de verkliga ledarna vare sig de blivit identifierade eller ej. Däremot bor
de sådana signaler inte förekomma i gruppen felaktigt utpekade elever 
och hos kontrolleleverna. Visserligen visar den tidigare presenterade ana
lysen att det är svårt att påvisa några tydliga icke-vebala ledarsignaler. En 
analys av de felaktigt utpekade ledarna kan emellertid belysa eventuella 
schablonföreställningar hos de observerande tonåringarna rörande ledar
signaler. 

I det följande redovisas beräkningar i de variabler som blev föremål för 
analyser i det tidigare avsnittet. Analysen avser fyra olika grupper med 
fyra försökspersoner i varje; de felaktigt utpekade ledarna, de fyra oupp
täckta ledarna, de fyra mest lättidentifierade ledarna samt fyra kontroll
elever som inte utpekats som ledare. Resultaten framgår av Tabell 9. 
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Den genomförda variansanalysen avslöjar inga signifikanta skillnader 
mellan de olika grupperna. Den tidigare påvisade skillnaden med 
avseende pä beröring försvinner i detta mycket begränsade material. 

Tabell 9. Avgivna signaler under 90 sec, fyra grupper 

Signal Rätt upp- Missad Fel upp- Kontroll- F-kvot 
fattad ledare fattad elever df=3,12 
ledare ledare 

Ögon-
kontakt 33.8 31.5 29.8 27.0 .70 ns 

Leende 4.0 5.3 5.3 2.0 3.23 ns 

Beröring 1.5 .8 .3 .3 1.81 ns 

Lutn.fram 19.3 37.8 60.5 25.5 .95 ns 

Lutn.bakät 29.8 .0 14.5 62.0 1.19 ns 

Som framgår av tabellen framträder inga tydliga skillnader mellan 
grupperna, om däremot resultaten för de olika signalerna omräknas till 
standardvärden (d v s avvikelsen frän medelvärdet dividerat med sprid
ningen) återfinns ett mönster som visar att grupperna rätt utpekade ledare 
och missade ledare huvudsakligen ligger pä eller över genomsnittet. De 
felaktigt utpekade ledarna och kontrollelevernas värden uppvisar motsatt 
bild (se Figur 5). 

En ytterligare analys visar att de verkliga ledarnas sammanvägda signal
mönster skiljer sig frän icke-ledarna (Chi2=4.0, df=l , p<0.05). Detta 
resultat antyder att de undersökta variablerna har betydelse för ledar
skapets upprätthållande, men att de var för sig inte är utslagsgivande. 
Först en kombination av olika signaler ger en antydan om skillnader 
mellan grupperna. Detta resultat gör att det tidigare formulerade antagan
det kvarstår; nämligen att genuina ledarsignaler inte nödvändigtvis över
ensstämmer med schablonuppfattningar om vad som är ledarsignaler. Att 
särskilja genuina signaler från schablonsignaler låter sig emellertid inte 
göras dä resultaten tyder pä att det är en kombination av olika signaler 
som manifesterar ledaren snarare än några enkla och lätt urskiljbara sig
naler. Detta antagande överenstämmer med bl a Hegstroms (1979) forsk
ningsrön som pekar pä att icke-verbala budskap utgörs av interaktiva 
kombinationer snarare än additiva sådana. 
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Standardvärden för verkliga ledare, felaktigt utpekade och 
kontrollelever (A=rätt utpekad ledare, B=missad ledare, 
C=felaktikt utpekad ledare, D=kontrollelev) 

Tendensen i de ovanstående presenterade resultaten är sådan att gruppen 
verkliga ledare (vare sig de blivit upptäckta eller ej) skiljer sig från icke
ledare (vare sig dessa utpekats som ledare eller ej). Den rimligaste tolk
ningen av detta är att verkliga ledare uppvisar ett signalmönster (kom
bination av signaler) som skiljer sig från schablonbilden av ledarbeteende. 
Denna tolkning bygger på att de felaktigt utpekade ledarna har valts av 
observatörerna med utgångspunkt från någon implicit föreställning om 
hur ledargestalter uppträder. Denna tolkning innebär emellertid inte att 
även de verkliga ledarna uppvisar sådana schablonbilder i större eller 
mindre utsträckning. Även autentiska ledare kan nämligen, förutom att 
vara ledare, också "spela ledare", d v s söka leva upp till en schablonbild 
av ledarskap. Detta är antaganden som ej kan verifieras med hjälp av 
befintliga data. I ett kommande avsnitt skall vi något ytterligare belysa 
schablonbilder om ledarskap hos vuxna observatörer. Vi nöjer oss här 
med att konstatera att genuina ledarsignaler och schablonbilder om 
ledarsignaler nödvändigtvis inte sammanfaller. 
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Ledarskapssignaler under olika känslomässiga faser en grupp 

I en studie av ledarbeteende i sammanträden (Granström, 1986b) konsta
terades att det är nödvändigt att ta hänsyn till vilken känslomässig stäm
ning som råder i gruppen när man beskriver ledarbeteende och upp
trädande hos deltagarna. Aktiviteterna såsom de kan gestalta sig i olika 
känslomässiga faser beskrevs inledningsvis med hjälp av Bions (1961) 
kategorier beroende, flykt och kamp. En mycket förenklad men över
siktlig beskrivning av ledarnas och deltagarnas typiska beteende under 
olika emotionella faser i vuxengrupper återges i Tabell 10. 

Tabell 10: Typiska beteenden hos ledare och ledda i olika 
emotionella grupper 

Deltagare Beroende Flykt Kamp 

Ledare Omnipotens Undan- Kommen-
glidande derande 

Ledda Inkompetens Und- Strids-
vikande lystnad 

Om liknande beteenden i förhållande till förelagd arbetsuppgift även 
kännetecknar ledare och ledda i tonårsgrupper borde det vara möjligt att 
se spår av detta även i det icke-verbala beteendet. För att undersöka detta 
valdes ett antal avsnitt ur samtliga inspelningar så att dessa illustrerade 
olika typer av grupprörelser. Från varje inspelning (grupp) valdes således 
tre avsnitt som på basis av den verbala kommunikationen bedömdes vara 
ett prov på var och en av de tre grupprörelserna. Som en illustration av 
de tre olika typerna av grupprörelser - emotioenlla faser - återges i det 
följande tre olika avsnitt från undersökningsmaterialet. 

B eroendef as 

Följande avsnitt avser att illustrera beroendefas, ledaren är placerad 
position B i denna grupp. 

A: Fysik, kemi och biologi och teknik, det är fyra ämnen. 
C: Ja, det är ju massor med kemi. 
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B: Jamen, okey. Och sen börjar du å säga och hå1ler upp den klossen så, och 
så säger du, Kalle, så här. Jag valde Nova, för No är ju inte bara ett ämne 
vet du, va. 

A: Nä. 
B: Utan det är ju fyra ämnen. Och liksom, vi tycker det är roligt tack vare att.. 
A: Det är .. 
B: Vi får hålla på med olika grejer. 
A: Just det. 
B: Det är både teknik .. 
A: Man får laborera .. 
B: Ja, laborera och man får ju både hålla på med fysik, kemi, biologi och teknik. 
A: Ja. 
B: Och teknik är roligt, då lär man sig vad man måste kunna i hemmet om man skall 

byta kontakt och allt, va. Och kemi får man hålla på och la bro . .la bro .. 
A: Laborera 
B: Laborera. 
C: Ja, just det. 
A: Så här ställer vi det (grejar med klossarna). 
C: Ja, men säj då (vänd mot B). 
B: Ja, och sen, vad har du? 
C: So och svenska. 
B: Ja, då säger du så här .. 
A: Matte har jag med. 
C: Ja, men matte, det är lite klart i huvut, säger du, hä hä. 
B: Nej, men matte är roligt. 
A: Men Åke, du kan ta matte som är så bra i matte. 
D: Nej, inte matte det är så djäkla tråkigt. 
B: Nej, men vad ska vi säga: Matte, va. Jag valde matte tack vare (osv). 

Detta utdrag illustrerar väl hur gruppen överlämnar sig åt ledaren (B). 
Ledaren tar på sig att formulera vad var och en av deltagarna skall tycka 
om sitt tilldelade ämne. Deltagarna sitter förväntansfulla och väntar på 
vilka argument de skall få av sin ledare, de uppträder med andra ord som 
om de saknar egen vilja och egna uppfattningar. Överlämnandet - beroen
det är mycket klart uttalat, i synnerhet en elev (C) pockar på att ledaren 
skall tala om för honom vad han skall säga. Observera att detta inte 
kännetecknar samvaron i sin helhet i gruppen utan att det rör sig om en 
emotionell fas bland flera andra. 

Flyktfas 

I detta avsnitt som illustrerar flyktbeteende i en grupp har ledaren 
position C. 

C: Du kan inte jämföra skolans idrott med min fritidsidrott. 
D: Nej det kan man inte. 
A: Det är ju idrott det med. 
C: Det skulle du inte kunna göra. 
A: Du kan ju inte säga att det är tråkigt det du håller på med. 
C: På gymnastiken tycker jag det är tråkigt. 
B: Det är då det är kul, när du inte har så mycket att leka med. 
A: Ja. 
C: Det är samma. 
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B: (Mummel mummel) Femti spänn cash. 
A: Tror du att vi får det. Pengar, hur mycket tror du vi får. En femtilapp kanske? 
B: Videon är på. 
A: Hähä! 
B: Videon är på och vi sitter och snackar. 
D: J;?en är inte på, och sen ... 
A: Ar den det? Ha ha! 
D: Tror du att du kommer att bli So-lärare. 
C: Jag? Nej! 
B: Kom ihåg att säga .. 
D: Vad tror du att du kommer att bli? 
C: Han sa inte att man skulle bli, han sa att man skulle tänka sig in i situationen. 
D: Ja, skulle du vilja vara det om du fick jobbet? 
C: Om jag skulle vilja? Annars hade jag inte tagit det. 
D: Ja, men .. 
C: Om jag fick det, jag ville inte bli det. Jag tycker bara det är roligt, när han sa så. 

Det är nyttigt. 
B: Här sitter vi och diskuterar (när videon är på). 
D: Vad tycker du? 

I detta utdrag ser vi hur gruppen lämnar (flyr) den uppgift de har att 
arbeta med. Gruppen har svårt att hålla tråden, de börjar istället resonera 
om videon, betalning och annat som inte har direkt med uppgiften att 
göra. Skratt och flams förekommer och även om gruppen till synes håller 
sig till uppgiften är de verbala utflykterna många (exempelvis "på gymna
stiken tycker jag det är tråkigt", "Femti spänn ca sch", "videon är på"). 
Avsnittet illustrerar väl hur en grupp under en flyktfas slingrar sig ur 
kravet på att lösa en uppgift. 

Kamp/as 

Avsnittet som följer avser att illustrera en grupp under en kampfas. 
Ledaren i denna grupp återfinns i position C. 

A: Uhmm, det är det. Jag tycker, jag tycker i så fall att matte är det viktigaste. 
B: Matte är det klart viktigaste. 
C: Va? 
B: Går man och handlar och lämnar pengar .. 
D: Men det är ju sånt som du lär dig själv. 
B: Men det är annat. 
C: Vad då? 
A: Säg nåt som inte har med matte att göra. 
B: Ja, just det! 
D: Det har med det mänskliga livet att göra. 
C: Men allt har med livet att göra! 
D: Om du inte kan hur samhället är uppbyggt då, då är du rätt ställd också. 
C: Vad sa du? 
D: Om man inte vet hur samhället är uppbyggt. Hur skall.. 
C: Jo, det måste man veta. 
A: Okey då, So är ganska viktigt då. 
B: Det måste man väl inte veta! 
A: Men det är viktigt. 
C: (till B) Du är så negativ av dig! 
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A: Varför är det olika på olika linjer och så, varför har dom kravspecifikation, att 
dom kräver att man skall kunna matte och engelska?! 

D: Därför att det är ett sånt utslagsämne, en del är ju bra på matte och en del är lite 
sämre på matte. 

B: So. Man behöver inte kunna samhällets uppbyggnad. Matte är viktigare. Min 
farsa behöver inte det.. 

C: Din farsa!! 
B: Men matte måste man kunna. 
C: (till B) Va sjuk du är!! 
B: När han sköter räkningar och sånt. 
A: Ja. 
/ ... / 
D: Räkningar det kan han göra, det kan han göra, det kan han göra ... 
C: Men du tänker bara på en sak alltså och det är att tjäna pengar. Du tänker när jag 

blir stor skall jag ha pengar tillräckligt. 
B: Då klarar man sig. 
C: Sen skiter du i allt annat!! 
B: Nej, men jag skall ju ha så jag kan försörja mina barn. 
C: Ja, just det, sen skiter du i allt annat!! 

Under den fas som återges här, dominerar kampbeteende i gruppen. Del
tagarna argumenterar, men förutom sakliga argument, förekommer rena 
personangrepp ("Du är så negativ av dig", "va sjuk du är", "sen skiter du 
i allt"). Det är ledaren (C) som står för de flesta av dessa explicita utfall, 
men deltagarna markerar med sina kommentarer och inlägg att de ifråga
sätter ledarens auktoritet. Notera särskilt följande replikskifte där alla tre 
deltagarna "ger sig på" ledaren när denne inte vill tillmäta ämnet 
matematik så stort värde. 

C: Vad då? 
A: Säg nåt som inte har med matte att göra. 
B: Ja, just det! 
D: Det har med det mänskliga livet att göra. 

Detta korta utdrag ger en bild av hur deltagarna ger sig på ledaren som 
emellertid med negativa kommentarer och förklenande tillmälen med 
kraft upprätthåller sin position. Liknande kampfaser återfinns i samtliga 
grupper. Svedberg & Zaar (1988) har ytterligare exempel på hur kollek
tiva krafter kan gestalta sig i elevgrupper. 

Trettio sekvenser (tre emotionella faser för varje grupp) valdes ut av för
söksledaren. Sekvenserna bedömdes sedan av en psykolog väl förtrogen 
med Bions teorier. Interbedömarkorrelationen (Spearman) uppgick till 
0.63, vilket får anses acceptabelt med den typ av data som föreligger. 
Nästa steg i databehandlingen var att i likhet med tidigare analyser ge
nomföra en kategorisering av tonåringarnas icke-verbala beteende. Se
kvenserna spelades upp med ljudet bortkopplat och bedömarna kunde 
stanna bandet och spela om scenerna tills de var nöjda med bedömningen. 
Denna analys genomfördes av andra bedömare än de som bedömt grupp
rörelse, och dessa hade heller ingen kännedom hur materialet hade valts 
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ut. Resultatet av de kombinerade bedömningarna framgår av nedanstå
ende tabell (tabell 11). 

Tabell 11. Icke-verbala beteenden i olika grupprörelser. 
Medelvärden för 10 grupper under 30 sec 
(*p<.15; **p<.10; ***p<.05) 

Signal Beroende Flykt Kamp 

Beröring, ledare .7 .2 .8 
Beröring, ledda .2 .0 .2 

Framåtlut, ledare 4.4 6.2 4.7 
Framåtlut, ledda 9.0 7.2 6.6 

Blick från ledare 6.4 7.5 6.8 
Blick från ledda 5.9 6.8 7.4 

Blick på ledare 6.8 8.7 9.7 
Blick på ledda 4.3 6.0 8.4 

Leende från ledare 2.5 4.0 3.4 
Leende från ledda 2.3 2.8 2.6 

Leende till ledare 2.3 3.8 3.2 
Leende till ledda .9 2.6 2.8 

F-värde 
grupp
klimat 

1.3 ns 

.1 ns 

.6 ns 

3.8*** 

.8 ns 

2.2* 

F-värde 
Ledare/ 
ledda 

3.8** 

1.4 ns 

.1 ns 

4.4*** 

1.3 ns 

2.2* 

Av tabellen framgår att skillnaderna mellan olika grupprörelser vad 
gäller icke-verbal kommunikation mestadels är små. Med utgångspunkt 
från det begränsade material som föreligger kan dock konstateras att både 
ledare och ledda har mer blickkontakt med varandra under perioder av 
kamp och flykt än vad som sker när gruppen uppvisar beroende. Resul
taten visar vidare att det är i synnerhet ledaren man tittar på. Det finns en 
liknande tendens när det gäller leenden, d v s att man ler mer mot varan
dra under kamp och flykt än under beroende. En annan tendens som 
framgår av materialet är att ledarna tycks röra mer vid andra i gruppen 
jämfört med övriga deltagare. Resultaten i sin helhet bekräftar således 
vad som framkommit tidigare i denna undersökning. 
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De faktiska värdena beträffande blickar och leenden tyder på att de ledda 
i beroendefasen är mindre aktiva än de är under kamp och flyktperioder. 
Detta stämmer med de hypoteser som tidigare formulerats, nämligen att 
de ledda under beroendefas uppvisar större grad av osjälvständighet, d v s 
oförmåga och dålig tilltro till sin egen förmåga och kompetens. Under 
kamp eller flyktperioder är deltagarna mer uppmärksamma på varandra 
och varandras reaktioner. Enligt Bions teorier befinner sig gruppen 
under dessa faser i konflikt med själva uppgiften, antingen i form av 
uppror eller ren flykt. Det är då ändamålsenligt att gruppen samverkar i 
den gemensamma och aktiva strävan att undkomma uppgiften. 

I enlighet med Bions modell skulle man förvänta sig att mer leenden 
(skämt och ironiseringar) skulle förekomma i flyktgruppen. Även om 
siffrorna tyder på detta är skillnaderna för små för att vara statistiskt 
säkerställda. 

Resultaten från ovanstående analys tyder på att det föreligger skillnader i 
ledarens beteende beroende på vilken tillfällig grupprörelse som råder i 
gruppen. Vi har valt att här endast analysera variablerna: beröring; 
framåtlutning; blickar och leenden. Eftersom arsenalen av icke-verbala 
signaler är betydligt större är det troligt att det bland alla tänkbara 
signaler som ledare manifesterar finns ytterligare sådana som differen
tierar mellan olika grupprörelser. Vi nöjer oss här med att konstatera att 
vi funnit vissa stöd för hypotesen att ledarskapet ges olika icke-verbal 
utformning beroende på vilken känslomässig fas gruppen befinner sig i. 
Dessa skillnader är till sina tendenser i överensstämmelse med Bions 
teorier om grupprörelser. Sammanfattningsvis kan vi således konstatera 
att riktningen på de nominella skillnaderna som finns i Tabell 11. kan ge 
upphov till följande tolkningar och hypoteser. 

Beroendefas. Under denna fas i en grupps historia överlämnar deltagarna 
ansvar och initiativ till ledaren. Det är också under denna fas som skill
naden är störst mellan ledare och ledda vad gäller blickkontakt. Adepter
na tittar mer på ledaren än vad han tittar på dem. Blicken kan i detta fall 
tolkas som ett tecken på både förväntan och underkastelse. Ett annat 
tecken på undergivenhet kan vara framåtlutning. Framåtlutning kan upp
fattas antingen som ett sorts revirmarkering och då tolkas som ett ledar
beteende men kan också ses som en "ödmjuk bugning", d v s en under
given gest. Tendensen i materialet är att adepterna lutar sig framåt mer 
än ledarna. Om detta betraktas som ett uttryck för "ödmjukhet" förefaller 
detta beteende vara mest uttalat i beroendefaser. 

Flykt och kampfaser. Dessa faser kännetecknas av paranoida tendenser 
och av att deltagarna flyr från uppgiften eller ger sig på andra aktiviteter. 
Icke-verbala signaler som ligger inom ramen för ett sådant förhållnings
sätt kan vara leenden. Skratt och skämt kan både ha en ironisk och komisk 
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innebörd. Ironin passar väl ihop med kampbeteende medan det rena 
skämtandet passar bättre ihop med flyktbeteende. Granström (1986a) har 
konstaterat att deltagare i vuxna grupper är mycket benägna att under 
flyktfaser berätta anekdoter och historier för varandra. I föreliggande 
studie har vi inte differentierat mellan hånleenden och när deltagarna 
dragit på munnen mer förnöjsamt. Vi kan emellertid konstatera att det 
finns en tendens, i detta material, att deltagarna ler mer när de befinner 
sig i en flykt- eller kampfas. 

Även om den statistiska evidensen inte är alltför stark, finns det ändå skäl 
att påstå att regressiva grupprörelser avspeglar sig i gruppdeltagarnas 
icke-verbala beteende. Deltagarna visar underkastelse under beroendefas 
med blickar och kroppsställning och signalerar kamp eller flykt med 
(hån)leenden. Resultaten av denna studie visar således att tonårsgrupper 
uppvisar liknande mönster av regressivt beteende som vuxengrupper gör 
under arbete. 

De slutsatser som kan dras från denna delstudie är att ledare och ledda 
förhåller sig delvis olika till varandra under olika känslomässiga faser av 
en grupps samvaro. Detta är en aspekt som överhuvudtaget inte beaktats i 
den forskning som bedrivits av etologer, biologiskt orienterade psyko
loger eller lingvister. Det finns således en risk att den summation av 
registrerade icke-verbala signaler hos ledare (och ledda) som vanligtvis 
sker inom denna typ av forskning, kan ge en felaktig uppfattning om 
typiska ledarbeteenden. Fortsatta studier av icke-verbala dominanssig
naler bör därför i högre grad beakta den emotionella kontext vari domi
nansbeteendet manifesteras. Vi har i tidigare avsnitt visat att ledarbeteen
de sannolikt skiljer sig åt mellan etablerade grupper och tillfälliga sådana. 
Föreliggande delstudie tyder på att skillnader också kan förekomma 
mellan grupper i olika emotionella tillstånd. 
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Ytterligare dominansmönster i tonårsgrupper 

Förutom analys av de variabler som presenterats i föregående avsnitt ana
lyserades hela inspelningssekvenserna (d v s fem minuter) i vissa kom
pletterande variabler. I det följande redogörs för skillnader mellan ledare 
och ledda i dessa avseenden. Analyserna i detta fall tog fasta på helheten, 
någon närmare analys med avseende på grupprörelse genomfördes inte, 
då flera av variablerna hade så låg frekvens att analyser med beaktande av 
detta inte var möjlig. Avsikten med nedanstående redovisning är istället 
att ytterligare belysa de generella skillnader som kan finnas mellan ledare 
och ledda i etablerade tonårsgrupper. De variabler som redovisas här är 
normbrott, talmängd, kroppslängd, förtur till eftertraktade resurser samt 
placering. 

Normbrott 

Det sociala rangordnandet är ett fenomen som regelbundet påträffas hos 
alla flocklevande ryggradsdjur som uppvisar aggression. Detta mönster 
beskrevs första gången av Schelderup-Ebbe (1922) som hade studerat 
hackordningen hos höns. Lorenz (1966) arbeten med grågäss bidrog 
också till att man uppmärksammade rangordningstendensen inom djur
flockar. 

Social rangordningshierarki manifesteras primärt genom uttryck för 
dominans och underkastelse inom gruppen (Granström & Klintbjer, 
1984). Hos primater finns ett antal ansiktsuttryck och andra signaler som 
är associerade med social rang och som ger förtur till föda, sittplats och 
sexuella partners (van Hoof, 1967; Moynihan, 1967; Ploog, 1967). 

Hos primater har man noterat att de kan använda sexuella signaler som 
hotelse. En aphane kan bestiga en underordnad apa och utföra en sken
parning eller visa upp en erigerad penis för att visa sin dominans (Wick
ler, 1967). Detta blir då en symbol för manlig dominans och kan fungera 
även i icke-sexuella sammanhang. Att beskriva detta som ett normbrott i 
primatgruppen är kanske att överdriva. Signalerna uppfattas emellertid 
sannolikt som en stark markering och på så sätt som avvikande från det 
vanliga. 

Hos människan finns också ett otal hotgester och obscena signaler som 
förmedlas via symboliska åtbörder. En människa kan liksom aphanen 
göra ett fallostecken mot sin motståndare. Istället för en riktig penis 
använder emellertid människan en symbol för den erigerade penisen. 
Denna symbol finns i två varianter, den ena där långfingret används, den 
andra när hela underarmen exponeras. 
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Med normbrott avses i denna undersökning sådana beteenden som bryter 
mot de underförstådda normer som kan anses gälla i ett klassrum eller, 
som i detta fall, en inspelningsstudio. Det handlar om obsena gester eller 
fula grimaser. Andra exempel är att hota varandra eller att uppmana till 
normbrott. Vid analys av normbrotten visade det sig dock att ledargestalt
erna hade i genomsnitt lika många normbrott som de övriga eleverna i 
gruppen tillsammans. Detta resultat ger inte stöd för att normbrott, 
obscena gester eller liknande skulle vara ett särskilt utmärkande beteende 
för att markera rang hos ledare i etablerade grupper. 

Nickningar och huvudskakningar 

Dessa variabler uppvisade så låg frekvens att några meningsfulla analyser 
inte var möjliga att genomföra. Den enda slutsatsen man kan dra med 
utgångspunkt från detta material är att signaler som nickningar och 
huvudskakningar inte tycks vara några typiska och karaktäristiska 
variabler som diskriminerar ledare och ledda. Argyle (1972) beskriver 
nickningar som ett sätt att förstärka eller "godkänna" andra människors 
yttrande. Detta förekommer som synes mycket sparsamt både bland 
ledare och ledda i tonårsgrupper. 

Talmängd 

Talproduktion har ofta varit föremål för studier i samband med verbalt 
beteende och samband har studerats mellan talproduktion och olika per
sonlighetsvariabler. Det är många gånger svårt att jämföra olika studier 
med varandra eftersom forskare har använt olika mått på talproduktion. 
Ibland har man använt antalet ord eller meningar som producerats, 
andra fall har man noterat den totala tiden som en talare haft ordet. 

I ett flertal arbeten har uppgivits att utåtriktade och dominanta personer 
skulle tala mer, både med avseende på antal ord samt med avseende på 
den totala tiden (Weinstein & Hansson, 1975; Herpel, 1977; Capella, 
1983 ). Även om det inte är helt klart huruvida det är antalet eller längden 
hos replikerna som är avgörande, anses det föreligga starka bevis för att 
personer som talar mer också antas besitta större ledaregenskaper (Stang, 
1973; Stein, Geis & Damarin, 1973; Scherer, 1979). 

I föreliggande studie noterades antalet repliker avgivna av de enskilda 
deltagarna. Detta mått tar inte hänsyn till antalet ord eller använd tid utan 
skall mer ses som ett uttryck på talarens benägenhet att göra anspråk på 
det gemensamma talutrymmet. Detta kan betraktas som ett mått på hur 
ofta individen vill göra sig synlig, d v s hörd, genom att intervenera i dis-
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kursen. Varje replik eller tur är således ett uttryck för talarens benägen
het till verbala initiativ. 

Den statistiska analysen visar att ledarna i genomsnitt hade c 40% fler 
repliker än genomsnittsdeltagaren. Det innebär att de är betydligt mer 
benägna att göra anspråk på det gemensamma talutrymmet. Detta resultat 
överensstämmer väl med den tidigare redovisade klassrumsstudien. 

Kropps längd 

För en utveckling av dominanshierarki krävs att gruppmedlemmarna 
utvecklar en rangsträvan liksom att de medlemmar som hamnar lägre ner 
i hierarkin också accepterar en lägre rangställning. Hos primater och 
även hos andra däggdjur yttrar sig detta ofta i att individerna framställer 
sig så små som möjligt. Det finns undersökningar som visar att kropps
storleken har ett positivt samband med framgång. Exempelvis har män i 
chefspositioner en längre kroppslängd än vad som är genomsnittligt för 
män (Maclay & Knipe, 1972). För att undersöka om detta mönster även 
återfanns bland tonåringarna i denna undersökning jämfördes ledare och 
ledda. 

Den genomsnittliga kroppslängden bland ledarna var drygt 180 cm medan 
motsvarande värde för de övriga eleverna var drygt 175 cm. Denna skill
nad är dock inte statistiskt säkerställd. Det visade sig att ledaren för det 
mesta var relativt lång men inte nödvändigtvis längst i gruppen. Man kan 
snarare beskriva ledaren som den näst längste i gruppen (genomsnitts
rangen var 1.8). Här finns vissa likheter med andra undersökningar som 
visar att ledaren ofta är begåvad, men inte den mest begåvade i gruppen 
(Davie & Hare, 1956), likaså att ledare ofta talar mycket. Den som talar 
extremt mycket blir dock inte ledare (Archer, 1973). 

Fört ur till förmåner 

I primatforskningen definieras ett dominant djur som en individ som får 
förtur till vissa eftertraktade resurser (Kolota, 1976). Överför man detta 
fenomen till denna studie bör hypotesen vara att ledarpersonerna i 
grupperna tillåts lägga beslag på det populäraste skolämnet under den 
uppgift som de arbetade med under inspelningen. 

Eftersom talmängd är en dominanssignal genomfördes en korrelations
analys där repliklängden ställdes mot statusen (roligt ämne) på de ämnen 
som eleverna förhandlade sig till. Resultatet visar att ju mer en elev 
pratar desto större chans att han får ett roligt ämne (rxy =.39, p<.05). 
Genomsnittsrang för ledares val av ämne var 4.6 (av maximala 6). Det 



50 

förväntade slumpvärdet är i detta fall 3.7. Skillnaden är inte statistiskt 
säkerställd. Detta hindrar dock inte att hypotesen, att ledaren får det ämne 
han vill ha, måste förkastas. Det inträffade nämligen vid flera tillfällen att 
ledaren tog sig rätten att ge bort högstatusämnet (idrott) men istället förse 
sig själv med ett änme som han personligen höll för trevligare än idrott. 

Placering 

Eleverna fick själva placera sig på fyra framställda stolar när de kom in i 
studion. Ledarnas placeringar framgår av nedanstående figur. 

Figur 6. De tio ledarelevernas olika placeringar i grupperna. 

Ur statistisk synpunkt är dessa placeringar helt slumpmässiga. De elever 
som observerade grupperna under 90 sekunder identifierade emellertid 
elever i position B i högre grad som ledare än andra elever (Chi2=28.2, 
p<.01, df=2). Fördelningen framgår av Tabell 12. 

Tabell 12. Förväntat och faktiskt utpekande av ledare 

Observerade och 
förväntade värden 

Utpekade ledare 
Förväntad fördelning 

A 
Position 
B C D 

14.7 52.8 13.2 19.3 
20.0 30.0 30.0 20.0 
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Det är svårt att se någon rimlig förklaring till att en person placerad till 
vänster om mitten (från betraktarens synpunkt) tillmäts större dominans
värde än övriga deltagare. Man kan tänka sig att en central placering i 
gruppen skulle indikera ledaregenskaper. Eftersom det i detta fall inte 
finns någon mittenposition skulle man kunna tänka sig att de båda platser
na till höger och vänster om mitten skulle vara lika tänkbara alternativ . 
Som framgår av Tabell 12 utgör emellertid den högra positionen inget 
högfrekvent alternativ. 

Leonardi da Vincis "Nattvarden" kan ses som en prototyp för hur konst
närer placerar personer som skall framträda för betraktaren. På denna 
tavla är Jesus placerad i mitten, med sex lärjungar på varje sida. En nog
grann mätning av avståndet mellan yttergestaltema visar emellertid att 
kristusgestalten är placerad till vänster om mitten. I två av Rembrandts 
klassiska verk är huvudpersonerna, Kristus i "Jesus botar sjuka" (Hun
dertguldenblatt) och kaptenen i "Nattvakten" , placerade till vänster om 
mitten av gruppen människor. Att ett par historiskt kända konstnärer 
placerat huvudpersonerna till vänster på några av sina mest kända verk är 
naturligtvis inget validitetsmått, utan mer ett intressant sammanträffande. 
Det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser om placering
ens signalvärde utan mer omfattande undersökningar. 

Samman! att ande slutsatser 

Vi har i detta avsnitt granskat några tänkbara signaler för dominans och 
ledarskap av icke-verbal karaktär. Vi kan därvid konstatera att norm
brott, obscena gester och liknande förekommer lika ofta hos ledarna som 
hos övriga deltagare i etablerade tonårsgrupper. Det är möjligt att ledare 
i etablerade grupper inte behöver markera position med hotgester mot 
kamraterna i någon större omfattning. Däremot avviker ledarna från 
övriga genom att de disponerar talutrymmet i betydligt större omfattning 
än andra. I klassrumssituationen hade ledaren ett större spatialt och 
verbalt utrymme än övriga elever. Detta bekräftas av föreliggande resul
tat som också visar att ledarna ges - eller tar sig rätten till - förtur till 
förmåner. Det senare kan ses som ytterligare ett uttryck för ett större 
handlingsutrymme. 

Sannolikheten för att bli utvald till ledare förefaller ha samband med rent 
fysiska företräden. Ledargestalter är i regel över medellängd, dock inte 
nödvändigtvis den längsta i gruppen. Detta kan tolkas som att ledarutnäm
ningen är en ömsesidig process. Det är sannolikt i lika hög grad deltagar
na som väljer (eller accepterar) ett projektionsobjekt som det är ledaren 
själv som utropar sig. Om "valet" av ledare ses som en grupprocess där 
gruppen väljer ett objekt för sina regressiva önskningar (beroende, kamp 
och flykt) kan den näst längste i gruppen mycket väl vara ett lämpligt val. 
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Ledaren bör representera styrka, både i kamp och beroendefaser. I 
beroendefas skall ledaren vara någon att luta sig mot, han får således inte 
vara liten och svag. I kampfaser skall ledaren kunna visa styrka, men inte 
för mycket styrka - då blir han ett hot för deltagarna. Om det således 
finns någon som är ännu större (och starkare) än ledaren i gruppen kan 
det vara en sorts återförsäkring för deltagarna om att ledaren inte tillåts 
gå för långt. 

De kompletterande resultaten som presenterats i detta avsnitt ger, som 
synes, ytterligare stöd för antagandet om ledarskap som en utbytespro
cess. Deltagarna låter ledaren utöva ledarskapet men använder honom 
som projektionsobjekt. Detta sker till en viss kostnad för deltagarna, de 
får lämna ifrån sig talutrymme, förmåner och som framgick av klass
rumsundersökningen, även utstå visst förtryck. Att valet av ledare är en 
process som handlar om att tillskriva ett objekt egenskaper tyder också 
det faktum att observatörerna i denna studie pekar ut personer i "messias
position" (till vänster om mitten) som ledare. I brist på tillräckliga led
trådar tilldelar tydligen observatörerna en person i denna position ledar
egenskaper. 

I samspelet mellan ledare och ledda förekommer som synes många sig
naler med symbolvärde; storlek, position, fysiskt och verbalt utrymme. 
Tillsammans med andra signaler såsom blickkontakt, beröring etc före
faller många små och till synes försumbara signaler tillsammans mani
festera och reglera relationerna mellan ledare och ledda. 
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TONARINGARS OCH VUXNAS FORMAGA ATT AVLASA 
DOMINANSMÖNSTER 

I en studie om skolledares ledarskapssignaler (Granström, 1983) visade 
det sig att skolledare själva uppfattade att de använde sig av olika ling
vistiska, paralingvistiska och icke-verbala signaler för att upprätthålla sitt 
ledarskap. De 42 skolledare som deltog i undersökningen rapporterade 
sju frekventa ledarskapsmarkörer. Dessa framgår av Tabell 13 där även 
andelen skolledare som uppgivit att man använder sig av markörerna 
anges. 

Tabell 13. Markörer för ledarskap angivna av skolledare 

Markör Andel skolledare som 
uppgivit markören (%) 

"Tar ordet" 17 

Korrekt språk 88 

Tydligt tal 48 

Ögonkontakt 26 

Se allvarlig ut 31 

Kroppsställning 19 
(rak i ryggen) 

Andel skolpsykologer som 
iakttagit markören 

38 

43 

54 

27 

16 

21 

Av tabellen framgår även hur 21 skolpsykologer bedömer att de skol
ledare, de arbetar tillsammans med, manifesterar makt och ledarposition. 
Som synes är överensstämmelsen relativt god. Skolpsykologerna som i 
detta fall kan betraktas som skolade observatörer, uppfattar emellertid att 
tekniken att "ta ordet" är vanligare än vad skolledarna själva anser. Kon
troll över talutrymmet genom att intervenera i diskursen är ett ledarfeno
men som vi känner igen från tonårsstudiema, skolledarna själva tycks inte 
vara medvetna om detta. 
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En fjärdedel av skolledarna och en lika stor andel av psykologerna upp
ger ögonkontakt som en viktig markör. Vi har tidigare betraktat denna 
signal som en markör för att tillskansa sig makt. Försökspersonerna i 
studien uppmanades att tänka sig en situation där de "gick in för att ut
trycka makt och auktoritet", d v s en situation som underförstått innebar 
att tillskansa sig ledarskapet. Det betyder att skolledarna medvetet använ
der sig av samma dominansmarkör som befälseleverna i Exline & Long:s 
(1971) undersökning. 

Det är viktigt att notera att både skolledare och skolpsykologer har upp
givit markörer som de uppfattar är vanliga. Några objektiva mått på det 
verkliga beteendet finns inte. Vi får därför nöja oss med att konstatera att 
skolledare uppfattar att de lägger sig vinn om ett korrekt uppträdande 
(språk och ansiktsuttryck) medan skolpsykologerna inte tillmäter detta så 
stort signalvärde. 

Resultaten från den här refererade undersökningen visar att skolledare 
åtminstone till viss del är medvetna om vilka markörer som har signal
värde för dominans och ledarskap. Huruvida detta innebär en känslighet 
för att upptäcka sådana markörer hos andra, exempelvis tonårsledare, vet 
vi inte. 

Syfte och metod 

I syfte att undersöka om ledarskapsmarkörer hos tonåringar är så tydliga 
och synliga att vuxna observatörer medvetet eller omedvetet kan regi
strera dessa och peka ut ledare, genomfördes en replikation av studien i 
föregående avsnitt, denna gång med vuxna observatörer. 

Observatörerna fick se 90 sekunder av var och en av de tio inspelningar
na som tonårsobservatörerna fick se. Dessa uppspelningar gjordes med 
ljudet påkopplat. Det innebär att observatörerna hade möjlighet att regi
strera såväl verbala som icke-verbala signaler. I denna undersökning del
tog 34 skolledare och deras resultat jämfördes med 21 elever som obser
verade grupperna lika lång tid. Observatörerna ombads studera gruppen 
och interaktionen för att kunna avgöra vilken av de fyra pojkarna som är 
den informelle ledaren i gruppen. Förutom att markera vilken elev de 
uppfattade vara ledare fick de även skriva ner motiven för denna slutsats. 

Elever är lika goda observatörer som skolledare 

Den genomsnittliga lösningsfrekvensen (d v s förmåga att identifiera de 
10 ledarna) var knappt 50% i båda grupperna . Andelen elever respektive 
skolledare som pekat ut rätt ledare redovisas i Tabell 14. 
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Som framgår av tabellen har samtliga skolledare och elever identifierat 
ledare nummer 5 medan nästan inga har lyckats peka ut ledare nummer 
10. 

Resultaten i sin helhet tyder på att elever och skolledare kan identifiera 
ledare i ungefär lika stor utsträckning och med samma mönster av 
osäkerhet (rxy = .82). Detta innebär att vissa ledare lätt identifieras av 
både skolledare och elever, medan andra ledare är svårare att upptäcka 
för båda grupperna. 

Tabell 14. Andel(%) tonåringar respektive skolledare som identifierat 
rätt ledare 

Ledare 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Tonåringar 

79 
24 
43 
24 

100 
54 
52 
79 
28 

5 

Skolledare 

59 
67 
38 

3 
100 

47 
32 

100 
3 
3 

En viss systematisk skillnad mellan observatörernas skicklighet att identi
fiera ledare kan emellertid noteras om man tar hänsyn till det emotionella 
tillståndet i de observerade grupperna. De emotionella tillstånden som 
dominerade under de exponerade sekvenserna bedömdes av två psykolo
ger väl förtrogna med Bions teorier. Fem av sekvenserna bedömdes vara 
präglade av beroende medan de övriga varierade mellan flykt och kamp. 
Denna tudelning av materialet avslöjar vissa skillnader mellan elever och 
skolledare beträffande förmåga att identifiera rätt ledare (se Tabell 15). 

Som framgår av tabellen finns ingen skillnad i förmåga hos eleverna att 
identifiera ledare beroende på vilket emotionellt tillstånd gruppen befin
ner sig i. Däremot förefaller skolledare ha betydligt lättare att identifiera 
ledare i beroendegrupper än i karnp/flyktgrupper (t=8.9, p<.001). 
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Tabell 15. Andel(%) rätt identifierade ledare under olika 
känslomässiga faser 

Emotionellt tillstånd 

Beroendefas 
Fl ykt/kampfas 

Elever 

50.2 
47.4 

Skolledare 

61.6 
28.8 

En tänkbar förklaring till att skolledare har betydligt lättare att känna 
igen ledarbeteende i beroendegrupper kan vara att skolan som organisa
tion kännetecknas av beroendebeteende. I en jämförande undersökning 
mellan skolor och företag (Granström, l 986a) beträffande emotionella 
grupprörelser visade det sig att möten och konferenser i skolan i hög 
grad kännetecknades av beroendebeteende, något som var mer ovanligt i 
företagen. Det är därför möjligt att skolledare själva utvecklat ett ledar
mönster som är bättre avpassat för en personalgrupp som visar beroende 
än för grupper som uppvisar kampbeteende. Detta kan vara skälet till att 
skolledare har lättare att identifiera "beroendeledarskap". Elever, å andra 
sidan, är mer vana vid flykt/kampsituationer (lek och tävlingar) och kan 
av det skälet vara mer känsliga för denna typ av ledarbeteende. 

Om detta antagande är riktigt borde det vara möjligt att, med utgångs
punkt från observatörernas skriftliga rapporter, finna stöd för detta. Så
väl skolledare som elever uppmandes att skriva ner motiven för sina svar 
(se Tabell 16). Eleverna gjorde detta i hög utsträckning, troligen på 
grund av lång träning i att fylla i steciler. Skolledarna lämnade många 
svar (c 50%) utan motivering. Orsaken till detta är antagligen att utpek
andet av ledare var intuitivt grundat och utan medvetna bedömnings
grunder. Responsema begränsade sig till ett kännetecken per ledare. 

Värdena i tabellen anger andelen markörer av en bestämd sort av samt
liga angivna i en kolumn. Således utgör blickkontakt 3 % av alla uppgivna 
bedömningsgrunder i gruppen "av tonåringar rätt utpekade ledare". En 
sådan sammanställning ger en del intressant info1mation om skolledares 
och tonåringars bedömningsgrunder. Trots likheter på vissa punkter kan 
vi ändå konstatera att bedömningsgrunderna skiljer sig åt. Sambandet 
mellan gruppernas bedömningar är relativt svagt. Spearmans rank order 
corrrelation för rätt utpekade ledare är 0.39 och för fel utpekade ledare 
0.42. Det är framförallt med avseende på nedanstående fyra områden som 
grupperna skiljer sig åt. 



57 

Tabell 16. Andel signaler (markörer) angivna som motiv för 
utpekande av ledare 

Typ av signal 

Får blickar 
Ges talu trymme 
Ges förmåner 
Argumenterar 
Bestämmer 
Ger order 
Tuff/säker 

Rätt utpekad ledare 
Av elever Av skolledare 

3 13 
24 8 
14 4 
2 4 

35 64 
0 4 

12 1 
Stöddig/nedlåtande 5 0 
Utseende/kläder 4 0 
Storväxt 1 0 
Kroppshållning 0 2 

Fel utpekad ledare 
Av elever Av skolledare 

1 16 
19 4 
13 11 

8 14 
32 29 

0 8 
23 7 

0 2 
0 2 
l 2 
1 5 

Ta/utrymme . Tonåringan1a förefaller vara känsligare för denna variabel 
än skolledarna. Eleverna har hänvisat till talutrymmet i större omfattning 
än skolledarna både för rätt och fel utpekade ledare. Vi har tidigare visat 
att ledare tar sig större verbalt och fysiskt utrymme än andra. En annan 
aspekt av detta är rätten till förmåner som tonåringarna hänvisar till i 
större omfattning än vad skolledarna gör. Vi kan således konstatera att 
tonåringarna har en känslighet för om någon lägger beslag på det gemen
samma psykologiska utrymmet. Skolledarnas mindre känslighet för denna 
aspekt bekräftas av den tidigare refererade undersökningen (Granström, 
1983) där den minst förekommande markören hos skolledare, enligt dem 
själva, var att ta talutrymme . Skolpsykologerna gör däremot en he tt 
annan bedömning av skolledarnas benägenhet att ta och behålla ordet (se 
Tabell 13). Skolledare förefaller således rätt omedvetna om betydelsen av 
att förfoga över talutrymmet och att de själva gör det. 

Att vara bestämd. Både skolledare och tonåringar uppger att de identi
fierat ledare som den som "bestämmer" i gruppen. Detta är en markör 
som uppges ofta av båda grupperna, i synnerhet av skolledarna. Order
givning är ett uttryck för ledarskap som enbart har angivits av skol
ledarna. Vi kan se att dessa uttryck för ansvarstagande hos ledare är ett 
kännetecken som skolledarna känner igen. Detta stämmer väl överens 
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med ett ledarskap i beroendefas. När deltagare befinner sig i en sådan fas 
är de benägna att överlämna ansvar och befogenheter till ledaren som 
därmed blir den som får bestämma, ta initiativ etc. Dessa resultat 
bekräftar således de tidigare resultaten som visar att skolledare har en 
bättre förmåga att identifiera ledare i grupper under beroendefas. 

Att vara tuff, säker och nedlåtande. Eleverna uppger denna typ av känne
tecken, visserligen i begränsad omfattning, men i betydligt högre grad än 
vad skolledarna gör. Dessa signaler kan ses som kännetecken på processer 
som uppstår det under kampfaser i en grupp. Återigen bekräftas antagan
det om att föreligger skillnader mellan gruppernas förmåga att identifiera 
ledare i olika emotionella tillstånd. Eleverna tillmäter i högre grad kamp
inriktade signaler betydelse än vad skolledarna gör och blir därmed mer 
skickade att identifiera ledare också i kampfaser. 

Blickkontakt. De rapporter om blickkontakt som givits handlar alla om 
att deltagarna tittar på den tentativa ledaren. Detta är ett resultat som ock
så ligger i linje med tidigare rapporterade resultat som visat att det är 
deltagarnas blickar på ledaren snarare än blickar från ledaren som mani
festerar ledarskapet. I detta fall förefaller skolledarna vara mer känsliga 
för denna typ av signal. En förklaring till detta kan vara att skolledarna i 
egenskap av ledare har blivit utsatta för denna typ av ledarbekräftelse och 
således har tränat upp en viss känslighet för dessa signaler. De observer
ande eleverna är däremot vanliga elever och inte utvalda ledargestalter. 

Sammanfattande kommentarer rörande förmåga att avläsa 
dominansmönster 

Ovanstående studie visar att både skolledare och högstadieelever redan 
efter enbart 90 sekunders exponering av tonårsgrupperna lyckas identi
fiera hälften av ledarna. Det innebär att de signaler som grupperna och 
ledarna själva sänder är så tydliga att utanförstående betraktare kan peka 
ut ledarna. Några av ledarna har emellertid varit svårare att identifiera än 
andra. Skolledarna har haft svårare att peka ut ledare i grupper som 
befinner sig i en kamp/flykt-fas, däremot är de skickligare att identifiera 
ledare i beroendefas. Det är troligt att skolledarnas egen erfarenhet av 
ledarskap i framförallt beroendepräglade situationer gör dem mer lyhör
da för signaler som förekommer i den typen av emotionella tillstånd i 
grupper. 

Vi kan konstatera att både skolledare och elever har använt samma typer 
av motiv vare sig de pekat ut rätt eller fel ledare. Detta skulle kunna tyda 
på att observatörerna baserat sina bedömningar på schablonbilder av hur 
ledarskap utövas. I några av grupperna har observatörerna felaktigt pekat 
ut en och samma elev som trolig ledare. Motiven för detta har överens-
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stämt med de motiv de angivit för verkliga ledare. Mot bakgrund av detta 
finns det skäl att dra slutsatsen att det förekommer schablonbilder om 
ledarskap hos betraktarna och att andra personer än ledaren mycket väl 
kan sända just dessa signaler. Tonåringar "felidentifierar" ofta ledare med 
motivering att de uppträder tufft och säkert. Skolledarna misstar sig på 
personer som argumenterar och ger order och pekar ut dem som ledare. 

Av ovanstående iakttagelser kan man dra två olika slutsatser. Den ena är 
att skolledare har en bättre iakttagelseförmåga vad gäller vissa autentiska 
ledarbeteenden medan tonåringar lättare identifierar andra signaler. Den 
andra slutsatsen är att skolledare och tonåringar har delvis olika schablon
bilder om vad som manifesterar ledarskap. Det senare förklaras av skill
nader i förmåga att identifiera olika typer av ledarbeteende, men också av 
olikheterna i redovisade motiveringar för de felaktigt utpekade ledarna. 
Sannolikt gäller båda förklaringarna, d v s det finns en skillnad mellan 
grupperna både vad avser iakttagelseförmåga och schablonbildernas 
innehåll. 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OM TONARINGARS 
DOMINANSMÖNSTER 

Vi skall som avslutning på detta arbete diskutera och sammanfatta några 
av de resultat som framkommit vid analys av dominansbeteenden i eta
blerade tonårsgrupper. Tre syften formulerades inledningsvis. Gemen
samt för dessa tre syften är att de var för sig och tillsammans avser att 
pröva om ledarskapet är situationsbundet. Är dominansmönstren beroen
de av om gruppen är etablerad eller inte; är dominanssignalerna beroende 
av vilket emotionellt tillstånd gruppen befinner sig i och är rapporterade 
dominanssignaler beroende av observatörernas schablonbilder av domi
nansbeteende? Dessa frågor bygger på ett synsätt som innebär ett av
ståndstagande från enkla förklaringsmodeller som söker beskriva ledar
skap med hjälp av enstaka och specifika icke-verbala signaler. 

Analyserna av ledarnas och deltagarnas beteenden, i denna studie, är 
visserligen genomförda med hjälp av enkla och relativt lätt iakttagbara 
beteenden eller signaler, men tokningarna har dock skett med hänsyn till 
de situationer som grupperna befunnit sig i. Analyserna har genomförts 
med beaktande av att grupperna varit etablerade tonårsgrupper och inte 
tillfälligt sammansatta grupper. Ledarskap och följarskap har studerats 
med hänsyn taget till vilket emotionellt tillstånd grupperna har befunnit 
sig i. Slutligen har analyser av ledarskap genomförts med utgångspunkt 
från hur tydligt ledarskapet uppfattats av utomstående personer. 

Ledarskap i etablerade grupper 

Inledningsvis i detta arbete fördes en diskussion om skillnader mellan eta
blerande och upprätthållande av en maktposition. En jämförelse mellan 
resultaten från studien av redan etablerade grupper och forskning om 
mer tillfälliga grupper visar på vissa skillnader. Burgoon et al (1984) 
visar exempelvis att blickkontakten är ett viktigt instrument för att till
skansa sig makt och position. Exline & Long (1971) visar att officers
ämnen, d v s sådana som bedöms ha ledarförmåga ger mer ögonkontakt 
än andra. Det är också ett välkänt faktum att lärare som vill markera sin 
auktoritet och kuva "elevuppror" brukar spänna ögonen i eleverna. Detta 
är emellertid ett maktbeteende som tas i anspråk endast i de fall när 
lärarens auktoritet är ifrågasatt eller provocerad. Officersämnen som vill 
visa sin duglighet som ledare använder sig tydligen också av samma 
signaler kombinerat med sina språkliga inlägg för att "höja sig" över sina 
medtävlare. 

I föreliggande studie bekräftas emellertid inte dessa iakttagelser. Orsaken 
till detta antas bero på att de här studerade grupperna redan är etablerade 
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och att "statustävlingen" är avgjord. Ledaren har en given position som 
inte ifrågasätts och som därför inte heller behöver markeras med tydliga 
och hotfulla signaler. Däremot finns andra kommunikationsmönster som 
snarare är att betrakta som omgivningens godkännande av ledarposition
en. Det visar sig nämligen att medlemmarna i gruppen ger ledaren betyd
ligt mer blickar än de ger varandra och mer än vad ledaren ger dem. 
Detta är en annan typ av blickar än vad den presumtive ledaren ger i en 
icke etablerad grupp. I etablerade grupper handlar det om signalerad 
underkastelse och inte om maktmarkering. Detta är ett mönster som vi 
känner igen från primater som lever i flock. I sådana flockar finns en 
mycket tydlig statusordning. Redan Chance (1967) visades att de under
ordnade individernas uppmärksamhet mot den dominanta medlemmen i 
gruppen skall tolkas som ett rangordningsbeteende. Den visuella upp
märksamheten från underordnade primater anses motverka aggression 
och vara en signal om att den dominanta individens maktstatus är 
accepterad. 

Ett intressant resultat i denna studie är att etablerade ledare, till skillnad 
från uppåtsträvande individer, oftare rör vid sina kamrater. Huruvida 
detta är en maktmanifestation eller en förmån förknippad med ledarposi
tionen är svårt att avgöra. Major & Heslin (1982) anser, med utgångs
punkt från deras forskning om beröring inom och mellan kön, att berör
ing är ett uttryck för maktmarkering och pondus. Naturligtvis kan berör
ingen lika gärna ses som en förmån eller ynnest, detta förutsätter dock att 
den som ger beröringen också uppfattar detta som en generös gest eller 
en belöning. Hur tonåringar upplever beröring ger denna undersökning 
inte svar på. Den mest troliga förklaringen är sannolikt att ledargestalter
na disponerar ett större fysiskt område än kamraterna. Av klassrums
studien framgår att ledareleverna utnyttjar ett betydligt större friut
rymme än de övriga eleverna. Ledarelevernas fysiska "revir" är även i 
studiosituationen större än adepternas utrymme. Ibland inkräktar t o m 
ledaren på kamraternas utrymme genom att han knuffar, stöter till eller 
tar tag i dem. Detta är dock inte ett utrymme som måste erövras av 
ledaren i etablerade grupper. Det accepteras tydligen av kamraterna att 
ledaren har rätt till ett större livsrum eftersom de mestadels inte för
svarar. eller söker ta tillbaka sitt "utrymme". 

Resultaten från de videoinspelade sessionerna tyder på att ledarens an
strängningar att markera och manifestera sin position med hjälp av icke
verbala signaler är sparsamma i en redan etablerad grupp. Det är snarare 
så att dessa manifestationer överlåts till deltagarna som genom sitt sätt att 
behandla ledaren sanktionerar och bekräftar ledarens position. Genom 
"underdåninga" blickar och "inställsamma" leenden godkänns ledaren. 

När adepternas personliga revir invaderas av ledaren accepteras detta. 
Invasionen kan ske rent fysiskt men den kan också ske i form normbrott 
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genom att ledaren gör obsena gester eller fula grimaser åt kamraterna 
utan alltför stort ogillande. Det är tvärtom vanligt att den utsatte möter 
ledarens provokation med skratt, leende eller andra tecken på uppskatt
mng. 

Vi känner inte förhistorien till de undersökta grupperna i denna studie; 
om ledarskapet har uppnåtts efter en maktstrid eller om ledaren har blivit 
utvald av sina adepter. Tecken som tyder på att ledaren blivit vald av 
adepterna är ledarnas kroppslängd. Det förefaller sannolikt att man väljer 
någon att "se upp till". Om emellertid ren kroppsstyrka skulle varit av
görande borde den störste i gruppen ha tagit makten och inte den näst 
störste som skett i många fall. Enligt den containerteori som beskrivits 
tidigare, där ledaren anses tjäna gruppens syften genom att vara bärare av 
gruppens outtalade drömmar och fantasier, är det gruppen som väljer sin 
ledare snarare än ledaren som erövrar sin position. "Valet" av den näst 
störste kan då vara, som redan påpekats, en garanti för att ledaren inte 
tillåts gå för långt. Det finns någon i gruppen som är ännu större (och 
starkare). 

Resultaten från denna studie tyder på att deltagarna vårdar ledarskapet 
mer än vad ledaren själv gör. Naturligtvis innebär ledarskapet vinster 
även för ledaren. Den upphöjda positionen och det vidgade handlingsut
rymmet som följer med ledarskapet innebär givetvis att självkänsla och 
självbild blir mycket positiv. Detta överskuggar med all sannolikhet de 
förpliktelser och det grupptryck ledaren utsätts för, framförallt under 
gruppens emotionella faser då ledaren får tjäna som projektionsobjekt. 
Det pris de övriga betalar för att få använda ledaren till detta inbegriper 
begränsat verbalt och psykologiskt utrymme samt underkastelse och 
negativa reaktioner från ledaren. 

Ledarskap i olika emotionella faser 

Med utgångspunkt från Bions teorier (Bion, 1964; O/Connor, 1981; 
Granström, l 986a) har tonårsgrupper studerats under tre olika emotion
ella tillstånd. Det rör sig om tillfälliga tillstånd där medlemmarna på 
olika sätt söker undkomma ansvar för den uppgift de är satta att lösa. Det 
första tillståndet, eller grupprörelsen som Bion har valt att kalla den, är 
beroende. Under denna fas uppträder gruppmedlemmarna osäkert, de 
vänder sig till ledaren och frågar vad de skall göra, hur de skall göra och 
liknande. Gruppen överlåter beslut och lösningar till ledaren eller annan 
auktoritet. 

Den andra grupprörelsen som studerats här är flykt. När gruppen befin
ner sig i detta tillstånd flyr den frän uppgiften och sådant som ställer krav 
på medlemmarna. Gruppmedlemmarna kan verka håglösa och uppgivna 
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men kan också visa stor aktivitet när det gäller sådant som leder gruppen 
bort från uppgiften. Det kan finnas misstänksamhet i gruppen mot den 
som givit uppgiften. Det kan finnas fantasier om att personen ifråga är 
ute efter något helt annat än vad uppgiften handlar om. "Dom vill nog 
bara se hur vi samarbetar" kan vara ett uttryck för en sådan misstänksam
het. 

Tillstånd av kamp var den tredje emotionella fasen som studerades. Även 
under sådana faser finns en misstänksamhet i gruppen. Gruppmedlem
marna verkar irriterade eller aggressiva. Denna irritation är riktad mot 
någon person i eller utanför gruppen. Det finns således tendenser till 
syndabocksfenomen. Deltagarna blandar ihop sak och person. I regel 
finns ingen samhörighet i gruppen utom när det gäller de gemensamma 
paranoida fantasierna om "fienden" eller det yttre "hotet". 

Klassificeringen av sekvenserna har skett med utgångspunkt från den 
talade kommunikationen i detta material medan den påföljande analysen 
avsåg den icke-verbala kommunikationen och utfördes av andra bedöm
mare. 

Fenomenet med att elever uppträder kollektivt i olika emotionella till
stånd är välbekant för de flesta lärare. Normalt använder man emellertid 
inte en taxonomi av det slag som använts här. När eleverna befinner sig i 
beroende/as kan lärare beskriva detta som att eleverna är väldigt osjälv
ständiga eller ouppmärksamma. En klass kan efter att läraren givit 
instruktioner om uppgiften hamna i en beroendefas som manifesteras 
genom repliker av följande slag: "Vilken sida var det" , "skulle vi göra 
alla uppgifterna på sidan", "jag har inte fått nån bok" etc. 

Under en flyktfas kan klassen uppvisa helt andra sidor. Gemensamt visar 
eleverna att de inte är beredda att ta sig an uppgiften. Exempel på replik
er kan vara: "Jag måste hämta min bok som jag har i skåpet", "vi har inte 
läst läxan för vi hade så mycket i engelskan till idag", "kan vi inte få ha 
lektion ute idag när det är så vackert väder". 

När klassen eller delar av klassen befinner sig i en kamp/as beskriver 
lärarna det ofta som att klassen är besvärlig eller "idag var dom helt upp
och-ner-vända". Elevrepliker som kan förekomma under detta tillstånd 
är: "Vad skall det här vara bra för", "det här får vi göra bara för att vi 
kom för sent" eller "vänta bara tills vi möter dig på nån mörk gata". 
Svedberg & Zaar (1988) har beskrivit hur olika gruppröreler tar sig 
uttryck i klassrummet med utgångspunkt från Bions (1961) modell. 

Tidigare i denna studie formulerades ett antagande om att ledarskapet ut
övas på skilda sätt beroende på vilket emotionellt tillstånd gruppen befin
ner sig i. Detta implicerar då att den verbala kommunikationen har olika 
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karaktär under olika faser av beroende, kamp och flykt. Detta har också 
illustrerats här ovan. Analysen av de icke-verbala signalerna visar att det 
även finns skillnader mellan ledarnas och de leddas icke-verbala kommu
nikation under olika grupprörelser. De dokumenterade skillnaderna ger 
stöd för antagandet om att ledarskapet inte främst har generella insignier 
utan framförallt situationsbundna sådana. 

Resultaten tyder på att det föreligger skillnader mellan olika grupprörel
ser framförallt när det gäller utbyte av blickar. Detta är intressant efter
som den tidigare diskussionen om skillnaden mellan tillfälliga och etable
rade grupper fokuserade just blickmönster. Resultaten tyder på att det 
livligaste utbytet av blickar sker i kampgruppen, det är framförallt del
tagarna som står för detta. Det finns två olika tänkbara förklaringar till 
denna ökade frekvens av blickar under just kampfasen. Den ena förklar
ingen, som berördes vid resultatpresentationen, tar fasta på det ändamåls
enliga i att en grupp i kamptillstånd har ögonkontakt med varandra och 
framför allt med ledaren för att kunna samordna sina attacker. Den andra 
förklaringen handlar om en ifrågasatt statusordning i gruppen. Om mål
tavlan för aggressionerna finns inom gruppen innebär det att någon eller 
några kan känna sig hotade. Av tidigare redovisad forskning vet vi att just 
blicken används för att försvara och erövra position och revir. Här kan vi 
se vissa likheter med processerna i den ännu icke etablerade gruppen, där 
ledarskapets innehav inte är självklart. Det är mycket troligt att en vanlig 
grupprörelse i tillfälliga grupper, med hjälp av Bions tern1er, skulle be
tecknas som kamp, liksom att statusordningen i en etablerad grupp kan 
ifrågasättas under en kampfas. 

Oberoende vilken av de båda förklaringsmodellerna vi väljer kan de ändå 
ses som stöd för ett situationsanpassat ledar- och följarskap. Det troliga är 
att båda förklaringarna är giltiga. I en kampgrupp finns sannolikt ut
rymme både för de hotfulla och konkurrerande blickarna och blickar av 
samförstånd och samordning. I den tillfälliga gruppen dominerar den 
första typen av blickar. Här redovisade data ger således underlag för ett 
utvecklat antagande om skillnaderna mellan tillfälliga grupper och eta
blerade grupper. Skillnaderna i ledares och !eddas icke-verbala kommu
nikation i tillfälliga och etablerade grupper beror sannolikt på att den 
tillfälliga gruppen oftare kännetecknas av kamp än av andra emotionella 
tillstånd. Eftersom kamp och beroende är två mycket olika emotionella 
grupprocesser kommer också relationerna mellan ledare och ledda att 
gestalta sig på olika sätt under dessa faser. Detta kan i sin tur vara en av 
förklaringarna till skilda dominansbeteenden i etablerade grupper och 
grupper under uppbyggnad. 



65 

Genuina ledarsignaler 

I det föregående har betonats vikten av att relatera ledares och leddas 
beteende till den emotionella situation som gruppen befinner sig i. Frågan 
om det finns generella ledarbeteenden har tidigare berörts. Använder sig 
etablerade ledare av icke-verbala signaler på ett annat sätt än icke-ledare, 
oberoende av vilken emotionell fas gruppen befinner sig i? I överens
stämmelse med de presenterade resultaten är det svårt att visa på något 
sådant generellt mönster. Analysen tog fasta på att söka efter skillnader 
mellan verkliga ledare, felaktigt utpekade ledare, ej identifierade ledare 
och kontrollelever. Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan grupper
na kunde påvisas för enskilda icke-verbala signaler. Däremot visade det 
sig att det fanns en tendens hos ledarna (vare sig de identifierats rätt eller 
ej) att vara mer icke-verbalt och verbalt aktiva än övriga deltagare. Före
liggande resultat ger emellertid inte stöd för antagandet att ledarna i varje 
ögonblick ger uttryck för någon form av ledarbeteende. Resultaten får 
snarast tolkas som att ledarna har en handlingsberedskap som kan mobili
seras och ta sig olika uttryck beroende på det emotionella tillstånd som 
gruppen befinner sig i. Detta innebär dock inte att ledarna medvetet väl
jer en ledarstrategi. Med bakgrund av de teorier som presenterats och de 
resultat som föreligger är det rimligare att anta att det är medlemmarna 
som omedvetet genom sitt agerande "väljer" en ledarstrategi åt sin ledare. 
Dominansmönstret hos ledaren utformas således av ett verbalt och icke
verbalt samspel mellan ledare och ledda. 

Förmåga att identifiera ledare 

I den jämförande studien mellan tonåringars och vuxnas förmåga att iden
tifiera tonårsledare visade det sig att både tonåringar och vuxna (skolled
are) relativt snabbt kunde identifiera ledare i tonårsgrupper. Resultaten 
tyder emellertid på att tonåringar och vuxna har känslighet för olika 
typer av dominanssignaler och att grupperna har delvis olika schablon
bilder av vad som manifesterar makt och dominans i en grupp. Skolledar
na registrerar och förknippar ledarskap med beroendesignaler medan 
tonåringarna i högre grad registrerar signaler som förekommer i flykt
kampfaser. Eftersom andra elever i grupperna uppvisar sådana beteenden 
utan att vara ledare kommer de, i vissa fall, av observatörerna att till
skrivas ledarskapet. Detta visar att ledarskapssignalema inte behöver vara 
framträdande och väl synliga, de kan lätt kamofleras av observatörernas 
schablonföreställningar om ledarskap. 
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Sammanfattning 

1. Denna studie har visat att det pågår en intensiv verbal och icke-verbal 
kommunikation i svenska klassrum bland eleverna, vid sidan av lärarens 
undervisning. Den privata kommunikationen kan i etablerade tonårsgrup
per utveckla ett mönster som innebär att några elever dominerar - och lär 
sig dominera - sina kamrater medan andra elever underordnar sig - och 
lär sig att underordna sig - de dominerande eleverna. 

2. Studien har vidare visat att informella ledare sannolikt använder olika 
dominanssignaler i tillfälliga och i etablerade grupper. I det förra fallet 
handlar det om att tillskansa sig makt, i det senare att upprätthålla eller 
förvalta redan tilldelad makt. 

3. Ett tredje resultat av denna studie är att ledarskapets och följarskapets 
verbala och icke-verbala utformning påverkas av det emotionella tillstånd 
som grupperna befinner sig i. Detta resultat, tillsammans med ovanståen
de, ger således inte belägg för att det skulle finnas generella dominanssig
naler hos informella ledare. 

4. Eftersom ledarskapets utövande förefaller vara situationsbundet (bero
ende av hur väl etablerad gruppen är och vilket emotionellt tillstånd som 
råder) kan det vara svårt för utanförstående observatörer att snabbt och 
säkert identifiera ledaren i en grupp. Risken för felidentifiering ökar ock
så eftersom, såväl tonåringar som vuxna, belastas av schablonbilder av 
hur ledarskap utövas. Dessa bilder tycks till viss mån sammanfalla med 
genuint ledarskap, men inte helt. Sannolikheten att peka ut fel person som 
ledare är därför inte försumbar vid kortare bekantskap med en grupp. 

5. Ett genomgående resultat från de tre delstudierna i denna rapport är att 
ledarskapet framträder som ett samspel mellan ledare och ledda. Det är i 
hög grad de ledda som manifesterar ledarskapet genom sitt beteende gent
emot ledaren. Genom att uppmuntra och tillåta vissa beteenden hos ledar
en formar de ledarskapet i samspel med ledaren själv. 
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Appendix I 

Observationsschema 
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Förklaring av det delvis ifyllda observationsschemat. 

Elevers och lärarens beteende har registrerats med avseende på om 
beteendet uppfattades som neutralt ( o ), positivt ( +) eller negativt (-). 

Händelse 1 på schemat är en registrering av en elev som frågar om A vill 
ha en tablett. A:s reaktion är positiv genom att han svarar "bussigt". 

Händelse 2 innebär att läraren ställer en fråga till A som besvarar den. 
Läraren kompletterar och utvecklar svaret. Därav o - o - o. 

Händelse 3 initieras av en elev som visar en idolbild. A svarar med ett 
negativt hånflin. Kamraten ler ändå positivt tillbaka på A. 

I händelse 4 söker en kamrat A:s uppmärksamhet. A svarar med ett "håll 
käften". 

Den femte händelsen redovisar A :s högljudda kommentar till lärarens 
genomgång av hemuppgift. 

Den sista händelsen visar hur en kamrat riktar ett slag på låtsas mot A. 
A svarar med ett "lägg av" samtidigt som han visar en obscen gest. 
Kamraten fnissar uppskattande. 
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