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ABSTRAKT 
 

Enligt Erving Goffman kan man se samhället som en teater där vi alla spelar roller och 
försöker göra intryck på varandra. Likaså har eleverna roller i klassrummet och då 
gruppen är viktig för individen påverkas eleven av de normer och förväntningar som 
finns. Förutom rollteorin berör denna studie teorier om gruppen, lärande och självbild.   

Syftet med denna uppsats är att ge lärare en djupare förståelse för huruvida rollerna 
påverkar eleverna, deras beteenden och i sin tur elevernas lärande. 

Metoden är kvalitativ och jag har använt mig av det vetenskapliga förhållningssättet 
hermeneutik. Under fem dagar observerade jag klassen under lektionstid och intervjuer 
med tio elever har gjorts. Eleverna var tio år gamla och gick därmed i år fyra.  

I resultatet visas de olika rollerna som finns i klassrummet och hur de märks och 
upprätthålls under lektionerna. I studien såg jag att rollen påverkar elevens agerande och 
i sin tur lärandet på så vis att det finns förväntningar på den roll som eleven har och 
dessa påverkar i sin tur elevens självbild. Självbilden och lärandet kan påverka varandra 
åt båda håll. 
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1 INTRODUKTION 
Under din skolgång träffade du säkert på klasskamrater med olika sorters roller. Det 
kan ha varit klasskamrater som gärna stod i centrum, klasskamrater som alltid 
lyckades med att få er andra att skratta eller klasskamrater som helst inte ville synas 
alls. Alla har vi roller, vare sig vi vill eller inte. I varje socialt sammanhang som vi 
ingår, tillskrivs vi en roll. Thornberg (2004) refererar till Pennington m.fl. (1999) 
som skriver att med en roll menas de beteenden som förväntas av en person som har 
en viss position i gruppen. Vi har inte alltid samma roll utan det beror på kontexten. 
Då en person är med sin familj kan denne ha rollen som den bortskämde, medan i ett 
annat sammanhang har personen rollen som ansvarsfull och arbetsam. Du har 
därmed inte bara en roll, utan flera. Man kan både få och ta en roll. Det är delvis 
gruppens dynamik och delvis erfarenheterna och viljan som avgör vilken individ som 
har vilken roll. (Nilsson, 1993).  

Att studera sociala relationer och interaktioner är ett intressant och fascinerande 
ämne och därför är detta något som belyses i denna uppsats. Ständigt pågår det ett 
spel där vi vill göra ett så gott intryck som möjligt på vår omgivning och vi anpassar 
oss även efter vårt sällskap (Goffman, 2000). Detta är något som märks då vi ser 
vänner, kollegor eller familjemedlemmar i en miljö som vi inte är vana vid att se dem 
i. Även eleven kan visa andra sidor av sig själv då vi ser denne i en annan miljö än 
klassrummet. Vad är det som gör att eleverna har vissa roller att spela i 
klassrummet? Detta påverkar inte bara eleven som person och dennes relationer, utan 
även undervisningstillfällena och elevens lärande. Rollerna som eleverna har kan ta 
energi och tid från det som fokusen borde ligga på i klassrummet.  

Min förhoppning är att med denna uppsats kunna hjälpa lärare att få en insikt i vilka 
relationer som skapas i klassrummet och hur dessa skapar förväntningar som kan 
påverka elevernas lärande. Det är därmed viktigt att belysa det samspel som pågår 
mellan eleverna i klassrummet då vi inte ser, eller då vi inte hinner se. Det pågår 
ständigt ett spel där eleverna spelar olika roller. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel är rollteorin i fokus då det är det som är tydligt kopplat till mitt syfte 
med denna uppsats. Då klasskamraterna och gruppen påverkar den enskilda eleven 
och dennes roll tas även dessa begrepp upp. Därefter går jag in på självbild och 
lärande. Kapitlet avslutas med en förklaring av idealtyper, vilket jag använder mig av 
i resultatet och diskussionen. 

2.1 Skolklassen 
Efter en tids vistelse i en klass märks de roller som eleverna har i klassen. Det beror 
på sättet eleverna beter sig på, men samtidigt på vilket samspel som försiggår mellan 
eleverna. ”Att vara elev är således en social identitet kopplad till relationer i skolan.” 
(Bartholdsson, 2007, sid 15). Eleven påverkas av omgivningen och de relationer som 
finns. Granström och Einarsson (1995) menar att det sker en social inlärning under 
interaktionen som sker mellan eleverna. Det kan leda till att elever tillskrivs rollen 
som förtryckta och andra elever tillskrivs ledarrollen (a.a). I klassen får eleverna 
olika positioner via de normer och handlingsutrymmen som kamratrelationerna 
präglas av (Bartholdsson, 2007). Om en elev har rollen som ’pajas’ kan det vara svårt 
för eleven att ta sig ur detta utan ett ifrågasättande av klasskamraterna. 
Upprätthållandet av rollen kan komma att ta en stor del av elevens tid och energi i 
klassrummet. 

Gruppen har en väldigt stor betydelse för individen (Nilsson, 1993, Svedberg, 2007, 
Thornberg, 2004) och hur denne agerar i olika situationer. Det är viktigt att känna 
samhörighet då människan är en gruppvarelse som ständigt påverkas av andra 
(Nilsson, 1993). I detta fall innebär det att klassen påverkar den enskilde eleven och 
dennes beteende i klassrummet. Det är viktigt att ha relationer med andra elever då 
det innebär att man blir bekräftad och omtyckt samtidigt som man får känna 
samhörighet och gemenskap (Bliding, 2004). Barn lägger mycket vikt vid ordnandet 
av den sociala tillvaron i skolan genom att arbeta med att etablera, upprätthålla och 
bryta upp relationer (a.a.). Forskning (Bartholdsson, 2007, Granström & Einarsson, 
1995) visar på att det finns många viktiga och betydelsefulla interaktioner i 
klassrummet som läraren inte vet om.  

2.2 Roller 
Enligt Erving Goffman (2000) kan man se samhället som en teater där vi alla spelar 
roller. Denna teater spelas på en scen med en publik som aktören vill göra intryck på. 
Enligt Goffman (2000) spelas de olika rollerna beroende på sammanhanget. Till en 
roll kommer förväntningar. Då en individ har en viss roll förväntar sig omgivningen 
ett visst beteende och agerande från denne. Detta innebär att vi sätter etiketter på de 
personer som har en viss roll (Nilsson, 2005). När det kommer till att se olika roller i 
en grupp handlar det om generaliseringar och förväntningarna kan innebära att 
aktören fastnar i rollen (Nilsson, 1993). Har vi uppfattningen om att en person har en 
blyg roll kan vi medverka till att denna person fastnar i denna roll (a.a.). Det handlar 
därmed ofta om förväntningar. 

Då en roll spelas förutsätter den agerande att publiken ska tro på den personen som 
de ser framför sig och dennes egenskaper (Goffman, 2000). I detta fall är läraren och 
klasskamraterna publiken. Goffman (2000) skriver om en så kallad ”cynisk individ” 
som är medveten om att han spelar en roll och att han egentligen inte identifierar sig 
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med den. Han kan även lura sin publik då han anser att det är det bästa för den eller 
kan det vara så att publiken inte tillåter honom att vara uppriktig. Detta kan bero på 
att individen inte vill göra publiken besviken (a.a.). 

Individen försöker att separera de olika publiker som finns då denne kan ha olika 
roller inför dessa. Då individen slits mellan två roller är det svårt att veta vilken av 
rollerna man ska spela och det blir svårt att lyckas med sin framställning. Goffman 
(2000) menade att det kan vara lämpligt att utestänga publik som brukar se individen 
i en annan, oförenlig roll. 

2.2.1 Framträdande 
Ett framträdande är den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle 
där deltagaren vill påverka någon av de andra deltagarna (Goffman, 2000). Goffman 
(2000) utgår från att när en individ framträder inför andra människor kommer denne 
att ha många motiv för att försöka kontrollera det intryck som publiken får av 
situationen. Med interaktionen menas allt det samspel, samtal och de gester som 
förekommer vid ett tillfälle när olika antal individer befinner sig i varandras 
omedelbara närvaro. I min studie sker därmed interaktion, mer eller mindre, under 
hela skoldagen.  

Fasaden tillhör framträdandet och kan vara det material som förknippas med 
personen i fråga (a.a.). Det är utrustning som individen avsiktligen eller omedvetet 
använder under framträdandet. Det finns även en personlig fasad och det är det som 
vi identifierar med aktören själv, typiska attribut så som gester, ansiktsuttryck och 
kläder. Det är det som vi förväntar oss ska höra samman med den agerande var denne 
än befinner sig. Om eleven antar en social roll som redan finns i samhället, finns det 
redan en fasad som tillhör. Med detta menas om eleven antar rollen som ”pajas” 
finns det redan förväntningar på hur denne ska bete sig. Fasaderna väljs oftast, de 
skapas inte. Den personliga fasaden är också en del av framträdandet och det gäller 
att verka säker på sin roll för att observatörerna/publiken inte ska tveka. (Goffman, 
2000) 

Den fysiska miljön som omger interaktionerna kallas för inramning (a.a.). För 
eleverna i min studie är inramningen klassrummet. Inramningen är platsbunden, så 
vill du använda dig av en specifik inramning som en del av ditt framträdande kan du 
inte börja spela din roll förrän du är där och framträdandet avslutas då du lämnar 
platsen. 

2.2.2 Främre och bakre regionen 
När man spelar en roll finns det två regioner; den främre regionen och den bakre 
regionen. Den främre regionen är där framträdandet äger rum och den innehåller 
därmed fasaden och inramningen. Då en individ framträder i den främre regionen 
kan det ses som ett försök att ge intryck av att dennes aktivitet i regionen 
upprätthåller och förkroppsligar vissa normer (Goffman, 2000). Den bakre regionen 
är detsamma som ”bakom kulisserna” där den agerande kan koppla av och lägga av 
sig sin fasad (a.a.). Med detta menas inte att all värme, generositet och nöjet av andra 
människors sällskap är reserverat för dem bakom kulisserna, utan ofta reserverar vi 
entusiasmen för dem som befinner sig i den främre regionen där vi spelar en roll. 
Dörren mellan regionerna kommer att hållas stängd för medlemmar av publiken. 
Men om de agerande gör något olämpligt eller om publiken råkar se något som 
tillhör den bakre regionen kan publiken i sin tur vara taktfull genom att låtsas att den 



6 

inte såg eller hörde vad som hände. Det pågår på så vis ett samarbete mellan 
agerande och publik (a.a). 

Goffman (2000) ansåg att det är väldigt intressant att studera intrycksstyrning (det 
intryck den agerande vill att publiken ska få) då en agerande, i detta fall en elev, 
lämnar den bakre regionen för att gå till dit publiken finns i den främre regionen eller 
tvärtom, då den agerande går från publiken till den bakre regionen. I dessa ögonblick 
kan man bevittna ett förundransvärt rollbyte. 

2.2.3 Rollen i gruppen 
En grupp kan definieras på många olika sätt. Det kan vara en informell grupp som 
bildas spontant då medlemmarna till exempel har samma intresse eller liknande 
humor (Svedberg, 2007). Det kan även vara en formell grupp, vilket bland annat kan 
innebära en skolklass som inte har bildats av egen verkan, utan har bestämts utifrån 
och med ett gemensamt mål och syfte. På så vis kan klassen ses som en grupp. 
Författaren tar även upp referensgrupp som är en grupp som, i detta fall, eleven 
tillhör eller vill tillhöra.  

Det är både skrämmande och lockande att tillhöra en grupp (a.a.). Det är i gruppen 
som vi får vår självbild bekräftad och då vi hamnar i en gruppsituation sorterar vi 
ofta medlemmarna enligt föreställningar som är bekanta för oss (a.a.). Har en person 
en självbild som duktig och driven, vill denne ha bekräftelse på detta i gruppen 
genom att inta rollen som ”duktig”. Svedberg (2007) nämner några av de roller som 
kan förekomma i en grupp. Bland annat tar han upp ”clownen” som är lustigkurren 
som vill få alla att skratta. Skratten kan i sin tur bli ett kvitto på eget värde, men det 
kan bli svårt att ta sig ur denna roll och det kan även bli svårt för andra att nå en 
person med denna roll. En annan elev kan känna sig utsatt i klassen, vilket kan det 
leda till att eleven lägger massor av energi på att tänka på vad de andra eleverna kan 
fundera över eller vad de kan komma att göra (Nilsson, 1993). 

Om en grupp träffas ofta, vilket en skolklass gör, handlar oftast den enskilda 
medlemmen på ett liknande sätt från gång till gång. På så vis skapas roller i klassen 
och även normer som styr interaktionerna (a.a.). ”Normer avgör vad som är 
acceptabelt och oacceptabelt beteende i exempelvis en grupp.” (Nilsson, 1993, sid 
44) Ofta handlar normer i en grupp om status, rollförväntningar och rättvisa (a.a.). 
Skulle en elev avvika för mycket från de normer som har bildats i klassen kan ett 
grupptryck uppstå som riktas mot denne elev (Thornberg, 2004). 

Normerna och rollerna i klassen framkallar förväntningar – vad förväntas av 
medlemmarna och vad hör till? Genom detta kan vi anpassa oss. Svedberg (2007) 
menar att det är sällan vi ser en grupp som består av endast ”pratkvarnar” eller 
tystlåtna. Om man skulle föra ihop en sådan grupp skulle några snart få finna sig i en 
annan roll. Det är delvis gruppens dynamik och delvis erfarenheterna och viljan som 
avgör vilken elev som får vilken roll. (Nilsson, 1993). De roller som finns i klassen 
underlättar samspelet mellan eleverna då eleverna vet vad som förväntas (a.a.). Det 
innebär vidare att eleverna har olika status och inflytande i klassen. Status ”har att 
göra med hur viktig en person är eller anses vara för gruppens mål eller samarbete 
och hur stort inflytande individen har.” (Nilsson, 2005, sid 76). Liksom rollmönstret, 
skapar statusfördelningen ordning och förutsägbarhet i gruppen (a.a.). Då en elev har 
hög status behöver eleven inte följa normerna lika strängt som en elev med låg status 
(Nilsson, 1993). Eleven med hög status kan istället komma att stärka sin status 
ytterligare genom att bryta mot normerna. 
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Goffman (2000) använder sig även av begreppet ”team” som han definierade som en 
samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin och alla i teamet är 
beroende av varandra för att uppträdandet ska lyckas. I detta fall ser jag klassen som 
ett team där det pågår ett samråd mellan eleverna. ”I allmänhet blir de som deltar i 
den aktivitet som förekommer i en social inrättning medlemmar av ett team när de 
samarbetar för att visa upp sin aktivitet i ett speciellt ljus.” (Goffman, 2000, sid 93). 
Eleverna i klassen är inte ett team för att de går i samma klass, utan det beror på ”det 
samarbete som de håller i gång för att bevara en viss definition av situationen.” 
(Goffman, 2000, sid 95).  

Sammanfattningsvis säger Nilsson (1993) att rollerna som finns är det förväntade 
beteendet och normerna i gruppen är det som reglerar beteendet.  

2.3 Självbild och lärande 

2.3.1 Självbild och prestation 
Liksom eleverna och deras roller påverkas av det sociala samspelet, påverkas 
elevernas självbild, självvärdering och självuppfattning av det. ”Socialt samspel är 
helt enkelt den totala kontakten mellan två eller flera personer.” (Olofsson & 
Sjöström, 1993, sid 41). Som jag skrev tidigare är det i gruppen som vi får vår 
självbild bekräftad (Svedberg, 2007). Det är dock svårt att mäta självbild och 
självvärdering hos eleven, men utifrån elevens beteende kan man försöka dra 
slutsatser (Taube, 2007). De, som tror på att observation kan ge information om 
individens självbild, menar att beteende är i överensstämmelse med hur man ser på 
sig själv (a.a.). 

Hur vi ser på oss själva beror på olika faktorer, bland annat på hur andra människor 
ser på oss. Liksom rollen påverkas av andras förväntningar, gör självbilden likaså. 
”Självbilden består av tolkningar av erfarenheter vi gjort kring oss själva.” (Olofsson 
& Sjöström, 1993, sid 71). Med rollen kommer förväntningar på eleven och dessa 
förväntningar påverkar i sin tur elevens självbild. I skolan är eleven beroende av 
lärare och klasskamrater då det är deras attityder och förväntningar som påverkar 
elevens självbild (Taube, 2007). Människan strävar alltid efter att få bevara eller höja 
sin självuppfattning (a.a). Nilsson (2005) menar att vi vill vara värda något i andras 
ögon och få en positiv självbild. Vi har ett grundläggande behov av att duga (a.a.). 
Likaså skriver Goffman (2000) att individen försöker göra ett så gott intryck som 
möjligt på sin publik, samtidigt som denne försöker dölja sina brister. Samtidigt 
skriver Nilsson (2005) att bekräftelsen från andra är i sig viktigare än att den är 
positiv. Taube (2007) refererar till Cooley som också menar att vår självuppfattning 
påverkas av andras uppfattning om oss – detta kallar han för ”spegeljaget”. Det finns 
många sätt att definiera självbild och självuppfattning och Taube (2007) skriver 
vidare om social-jaget, ideal-jaget och real-jaget. Social-jaget handlar om hur 
individen tror att andra uppfattar och värderar denne. Ideal-jaget handlar om hur 
individen skulle vilja vara och real-jaget är personens egen upplevelse av sitt faktiska 
jag. Alltför stor skillnad mellan de två sistnämnda sänker självvärderingen. 
Självbilden är avgörande för intrycken som vi får och hur vi tolkar dem (a.a). 

Individen jämför sig ofta med, för den, betydelsefulla andra personer i sin närvaro 
när den ska värdera sina förmågor och egenskaper (Taube, 2007). Hur en elev 
uppfattar sina egna prestationer handlar därmed ofta om vilka eleven jämför sig med. 
Värderingar från klasskamrater, lärare och föräldrar samt individens egna 
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erfarenheter av sina prestationer i skolan påverkar elevens självbild. Taube (2007) 
skriver att ”det är inte alltför ovanligt att elever med god självbild är lågpresterande, 
men nästan ingen med mycket negativ självbild är högpresterande.” (sid 75).  

Om det är självbilden som påverkar prestationen eller tvärtom är en fråga som kan 
diskuteras och troligtvis är det ett kontinuerligt sampel där självbild och prestation 
påverkar varandra ömsesidigt. Självbild antas påverka beteendet i 
inlärningssituationer, samtidigt som erfarenheter av egna skolprestationer och 
förväntningar från andra förutsätts påverka självbilden (a.a.).  Det finns olika 
alternativ när det gäller att behålla en positiv självbild då man ställs inför en ny 
uppgift. Antingen kan vi tycka oss vara duktiga på det aktuella området, försöka 
dölja vår bristande förmåga, förneka att färdigheten är viktig eller göra klart för de 
övriga att vi inte har ansträngt oss (a.a.).  

Gällande skolan kan ett misslyckande för en elev i ett ämne som anses viktigt, bli 
bedömt som mindre viktigt då eleven får bakslag. Eleven försöker då hitta andra 
ämnen där chansen att lyckas är större (a.a.). Det kan även innebära att kamratlivet 
blir viktigare då detta område är något som eleven kan ha större framgång i. Har en 
elev, via både sig själv och andra, fått uppfattningen att den inte klarar en uppgift ger 
eleven ofta lättare upp och undviker att försöka lösa den. Självbilden blir sann för att 
vi tror att den är sann (Olofsson & Sjöström, 1993). På så vis leder det till låg 
självvärdering och eleven blir rädd för att återigen misslyckas (Taube, 2007). Eleven 
undviker då situationer som skulle kunna förändra bilden. Har man en negativ 
självbild hindras möjligheterna att förändras (Nilsson, 2005). Individen kan även 
försöka att dölja dessa sidor för omgivningen eller så kan individen komma att låtsas 
vara något som den inte är (a.a.). Förväntningar på eleven överförs från bland andra 
föräldrar och lärare. Är en elev ”svag” i ett ämne kan förväntningen bli att eleven 
även i fortsättningen kommer att vara ”svag” i detta ämne. Människan är utrustad 
med en stark vilja att värdera sig själv positivt och då vi misslyckas gång på gång 
påverkas självbilden negativt. Lusten att rädda det lilla som finns kvar av 
självkänslan blir större än lusten att lära. Skulle man välja att anstränga sig och detta 
ändå skulle leda till ett misslyckande, skulle detta innebära att det är uppenbart att 
misslyckandet beror på låg förmåga (a.a.). En passiv inlärningsstil kan alltså innebära 
att man försöker skydda självbilden från ytterligare bevis på personlig oförmåga 
(a.a). Har en elev dåligt självförtroende kan det yttra sig genom att eleven antingen 
drar sig undan eller försöker väcka uppmärksamhet. En elev som ofta har något att 
säga, men som är irrelevant för sammanhanget, kan på så vis försöka dölja sin brist 
på kompetens eller försöka få uppmärksamhet. 

Det ovan beskrivna är en ”ond cirkel” men det finns även ”goda cirklar”. Klarar 
eleven av en uppgift väl, får eleven positiv respons från lärare och förväntningarna 
på eleven ökar. Eleven blir, på så vis, uppmuntrad och vill lära sig ännu mer och 
svårare saker. Angelöw och Jonsson (2000) skriver om ett välkänt ”experiment” där 
ett intelligenstest av barn ägde rum. Namnen på de barn som visade en ovanlig 
potential för intellektuell utveckling visades därefter för lärarna. Namnen var dock 
slumpmässigt utvalda, men detta var inte lärarna medvetna om. Slutsatsen blev att 
lärarnas förväntningar på dessa barn höjdes, barnen fick en positiv stämpel på sig och 
detta ledde till en faktisk förändring i elevernas intellektuella utveckling. Något annat 
som påverkar vår självbild är spridningseffekten, vilket innebär att om vi når 
framgång ökar vår självvärdering i även andra områden än i bara det område där vi 
fick ett gott resultat. Detta gäller även misslyckanden – ett bakslag påverkar inte 
endast det aktuella området, utan även andra (Taube, 2007). 
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Taube (2007) skriver att högpresterande elever tänker positivt på framtiden och tror 
ofta på sig själva gällande just prestationsförmåga, medan lågpresterande elever har 
en känsla av otillräcklighet och en negativ syn på den egna förmågan och sig själva. 
Likaså skriver Strandberg (2006) att hans erfarenheter säger honom ”att 
framgångsrika elever ofta befinner sig i dialogiska situationer med sina lärare och att 
mindre framgångsrika elever oftare känner sig ignorerade.” (sid 72). Författaren 
menar vidare att man kan förstå var elevens tankeprocesser befinner sig via de frågor 
som eleven ställer. Självklart bör man arbeta för att eleverna inte ska utveckla en 
negativ självbild, men man kan samtidigt inte tro att en positiv självbild medför 
bättre prestationer i skolan (Taube, 2007).  

Självbilden hör även samman med språket (a.a.). Den respons som eleven får vid 
kommunikationsförsök kan påverka självbilden och den trygghet som eleven har.  

2.3.2 Lärande 
Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas människan genom interaktion med 
andra. Det är i samspelet med andra som vi lär oss och därför är lärande och kunskap 
oskiljbart från sociala sammanhang (Carlgren, 1999). Vygotskij betonade det sociala 
samspelet och menade att detta var centralt för all undervisning. ”Alla läraktiviteter 
gynnas av dialoger.” (Strandberg, 2006, sid 38). Vygotskij använde sig vidare av 
begreppet utvecklingszon, vilket innebär att det som ett barn kan utföra med hjälp av 
någon annan, kan barnet utföra på egen hand i morgon. På så vis är det sociala 
samspelet väldigt viktigt. ”(…) inlärning sker via den sociala kontakten med andra 
människor, såväl praktiskt som språkligt.” (Jerlang, 2008).  

Liksom självbilden hör samman med språket, gör även lärandet det. När vi 
interagerar med varandra, bildas ett underlag för vårt tänkande. Detta växelspel 
mellan interaktion och tänkande är lärandets grund (Strandberg, 2006).  

Nilsson (1993) skriver att man måste förstå varför inlärningen är viktig och uppleva 
ett behov av ny kunskap, för att kunna tillägna sig den nya kunskapen på ett effektivt 
sätt. Är man delaktig i sin egen inlärning ökar motivationen. När man är aktiv är 
inlärningen dessutom mycket mer effektiv än då man är passiv (a.a.). Även 
Strandberg (2006) skriver att lärande handlar om aktivitet. En framgångsrik elev är 
aktiv och ägnar mycket tid åt sitt lärande, den har god kontakt med sina lärare, 
samtalar ofta med vuxna och kamrater, frågar och svarar med mera. ”Vygotskij 
menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja lärande och 
utveckling. Han menade att samspel är lärande och utveckling.” (Strandberg, 2006, 
sid 47). Sammanfattningsvis kan man säga att Vygotskijs tankar om lärande handlar 
om aktivitet, interaktioner och utvecklingszoner (a.a.). 

Utöver självbilden, påverkar en bra atmosfär i klassrummet elevens 
inlärningsmöjligheter. Är det dålig gemenskap i klassen, vågar inte eleverna visa lika 
mycket av sig själva (Olofsson & Sjöström, 1993). Nilsson (1993) refererar till 
Guirdham (1990) som menar att inlärningen i en grupp påverkas av att man får stöd 
och bekräftelse för sina funderingar, handlingar och åsikter. Ju mer klasskamraterna 
och lärarna försöker stötta eleverna, desto mer vågar eleverna pröva nya saker 
(Nilsson, 1993). Personerna i omgivningen måste ändra sina förväntningar för att 
eleven ska kunna ändra på sig själv, sina beteendemönster och sin syn på sig själv. 
Genom stöd, bekräftelse och uppskattning kan beteende och åsikter påverkas (a.a.). 
Eleven får därefter bekräftelse på vad sina handlingar och på vem den är (a.a.). Även 
relationerna mellan hem och skola är viktiga, skriver Taube (2007).  
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Taube (2007) skriver att det finns två slags lärande, dels den som sker i vardagen 
utan att vi egentligen tänker så mycket på det och dels inlärning som gäller 
komplicerade uppgifter och det är den som sker i skolans värld. Effektiv inlärning 
sker då eleven som ska lära sig aktivt planerar, styr och utvärderar sin inlärning och 
mycket inlärning sker via skrift (a.a.)  

2.4 Idealtyper 
Widerberg (2002) skriver om idealtyper som ett sätt att uttrycka sammanhang och 
helheter i ett empiriskt material. Man måste dock ha klart för sig vad man vill 
använda det till och varför. Med hjälp av idealtyper får man en bättre förståelse för 
vilka roller som finns, hur dessa upprätthålls och hur dessa kan komma att påverka 
elevernas lärande. 

Idealtyper är konstruerade sammanställningar baserade på flera personers liv eller 
situationer. Alla och ingen kan känna igen sig. Med idealtyper lyfts vissa typiska 
element fram och en idealtyp utformas. Det är alltså ingen verklig person. 
Analysmomentet blir tydligt här och det teoretiska syftet blir mer uttalat. Syftet är 
inte att ge en sammansatt bild av ett verkligt liv eller situation, utan att abstrahera 
från ett flertal verkliga liv och situationer för att på så sätt lyfta fram det man 
uppfattar som huvudinnehållet. Idealtyper får oss att se det typiska och förenklade. 
(Widerberg, 2002) 

2.5 Tidigare forskning  

2.5.1 Normalitet 
Bartholdsson (2007) ställer sig frågan ”Vad är normalt?” i sin avhandling och tar 
bland annat upp hur viktigt det är att vara en del av klassen och passa in. Hon ser på 
socialisering som en normaliseringsprocess där individen introduceras in i ett visst 
sätt att tänka, känna och agera. Likaså blir det för eleverna i min uppsats där de 
tillskrivs olika roller i klassrummet och förväntas agera på ett visst sätt. Bartholdsson 
(2007) gör intervjuer med både lärare och elever och hon gör även observationer. 
Normer och förväntningar som finns på eleven i klassen är ämnen som berörs i 
avhandlingen och dessa förväntningar gäller även de roller som berörs i denna 
uppsats. Förväntningarna kan komma såväl från lärare som från klasskamrater. 
Bartholdsson (2007) skriver att vara en elev är en av flera möjliga identiteter och att 
elevskapet aktiveras i en viss uppsättning relationer. Diskussionen som förs kring 
normalitet är att den kan ses som både föreställning och som handling (a.a.). ”Elever 
idag är, enligt den generaliserande diskursen som lärare i studien företräder, råa, 
självcentrerade, olyckliga och ”osedda” utanför skolan.” (Bartholdsson, 2007, sid 
201-202). För eleverna handlar dock elevskapet som normalitet om att klättra i ett 
system, bli ”större” och uppnå vissa mål och ha en förståelse för de regler och 
normer som finns. Bartholdsson (2007) menar att normalitet innebär att man måste 
arbeta med att anpassa sig och utforma önskvärda relationer. Normalitet i skolan är 
en ständigt pågående process (a.a.). Vidare i diskussionen står det att det finns 
egenskaper, så som att vara empatisk, social och effektiv, som värderas ur det 
didaktiska socialisationsperspektivet. Normalitet visas i dessa handlingar och i 
konfliktfria relationer. Bartholdsson (2007) menar att utvärdering är ett 
socialisations- och normaliserande verktyg då den bygger på att eleven ska tillägna 
sig gemensamt vetande och att eleven kan framstå som unik i utvärderingen 
samtidigt som alla egentligen styrs mot samma resultat. 
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2.5.2 Inneslutning och uteslutning 
Bliding (2004) berör det sociala samspelet som pågår mellan eleverna och hur 
viktiga relationerna i skolan är för elevernas fortsatta sociala liv. Syftet med 
avhandlingen är att studera och få insikt i barns arbete med att ordna den sociala 
tillvaron i skolan och arbetet med kamratrelationer. Författaren vill ge ökade 
kunskaper om barns relationsarbete och sin sociala tillvaro i skolan. Med 
utgångspunkt i detta hoppas hon kunna ge en mer nyanserad förståelse av hur det går 
till då barn utesluts från gemenskapen. Ansatsen är etnografisk och hon observerar 
en år fyra under ett år. Bliding (2004) menar att vi inte har så stor inblick i hur 
sociala situationer och samspel mellan barn i skolan ser ut. Med tiden har dock fokus 
tagits från individuella barn och barngrupper för att istället uppmärksamma 
interaktion, sociala handlingar och samspel mellan barn och mellan barn och deras 
tillvaro. Likaså gör jag i min studie. Jag ville se interaktionen och samspelet som 
skedde mellan de olika rollerna i klassrummet. Som titeln lyder, ligger fokus på 
social inneslutning och uteslutning. Författaren kommer fram till, att från barnens 
perspektiv, är inneslutning och uteslutning något legitimt och vanligt förekommande 
under skoldagen. En annan slutsats, som författaren kom fram till, är att skapandet av 
relationer med vissa klasskamrater innebär uteslutning av andra och i vissa fall blir 
dessa extrema. Ur barnens perspektiv sågs uteslutning till och med som nödvändigt. 
Bliding (2004) tar upp inneslutning i form av att känna samhörighet och ha en bästis 
och uteslutning i form av bland annat mobbning. Författaren skriver i sin diskussion 
att språket är ett kulturellt redskap som barnen använder. Bland annat gäller det då de 
markerar relationer till varandra genom att kalla varandra för kompisar och bästisar. 
”Dessa benämningar fungerade som regler för relationernas karaktär och för hur 
samspelet i dem skulle fungera.” (Bliding, 2004, sid 250). Bliding (2004) beskriver 
och analyserar interaktioner och samspelet mellan barnen, men även hur skolan kan 
skapa resurser och ramar för barnens relationsarbete. ”Regler och normer, som vuxna 
hade satt upp för social samvaro, användes och omtolkades av barnen till andra 
funktioner och innebörder i deras relationsprojekt.” (Bliding, 2004, sid 247). Hon för 
en diskussion om att relationerna inte är beständiga, utan de är ständigt under hot. 
Relationerna kräver engagemang och förpliktelser mot varandra. ”Fel” beteende 
kunde få allvarliga konsekvenser och det skulle kunna leda till uteslutning. 
Egenskaper som utseende och fritidsintressen användes för att sortera och ordna den 
sociala tillvaron (a.a.). Bliding (2004) menar att resultatet visar att uteslutande 
handlingar inte görs för att markera eller åstadkomma utanförskap, utan istället för 
att etablera en relation och skapa samhörighet med de övriga. Att utesluta och 
tillskriva vissa barn negativa egenskaper förstärkte samhörigheten (a.a.). En risk, 
som Bliding (2004) tar upp, är att situationer där barn utesluts inte uppmärksammas 
som problem då det inte går att definiera som mobbning och det förklaras då bara 
bort eller negligeras. 
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3 PROBLEM 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Roller finns i alla sammanhang och likaså i skolklasser. Rollerna påverkar, i sin tur, 
elevernas agerande och kanske även elevernas lärande. Som lärare kan detta vara 
problematiskt eftersom man ser eleverna anpassa sig till dessa roller, vilket kan 
påverka eleverna såväl negativt som positivt. Det handlar om lärarnas och 
klasskamraternas förväntningar på rollerna och eleverna kan komma att fastna i 
dessa roller (Nilsson, 1993). Förväntningarna påverkar även elevernas självbild 
(Taube, 2007) och, på så vis, kanske även elevernas lärande. Mitt syfte med denna 
uppsats är att ge lärare en djupare förståelse för huruvida rollerna påverkar eleverna, 
deras beteende och i sin tur lärandesituationerna. Mina frågeställningar blir då 
följande: 

- Vilka roller finns i klassrummet? 
- Hur upprätthålls rollerna i klassrummet? 
- Hur påverkar rollerna lärandesituationerna? 
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4 METOD 
Under denna rubrik ger jag en förklaring till de valda metoderna. Jag beskriver 
metoderna och på vilket sätt jag har använt mig av dem. Tidigare forskning kring 
ämnet, de forskningsetiska principerna och tillförlitligheten är även något som jag 
har tagit hänsyn till och som tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis ger jag en 
beskrivning av hur jag gick tillväga i min analys och kritik mot metoden.  

4.1 Kvalitativ forskningsansats  
Det vetenskapliga förhållningssätt som jag använde mig av är hermeneutiken, vilket 
är en tolkningslära. Jag studerade, tolkade och försökte förstå det sociala samspelet 
och de roller som fanns i klassrummet. Genom att lyssna och observera eleverna ville 
jag skaffa mig kunskap om det genuint mänskliga då mänsklig verklighet är av 
språklig natur (Patel & Davidson, 2003). Till skillnad från positivisterna, som många 
gånger anses som hermeneutikernas motsats, ville jag förstå och inte endast förklara. 
Genom tolkning av elevernas sätt att tala och handla ville jag försöka förstå eleverna 
och det sociala samspel som pågår. Patel och Davidson (2003) skriver att människor 
har också intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går 
att tolka och förstå innebörden av. Hermeneutiken betonar förförståelsens betydelse 
och då jag har läst sociologi på universitetet och om Goffmans teorier om roller 
tidigare, hade jag en viss kunskap och förförståelse kring begreppet roller.  

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att man fokuserar på att försöka få en 
djupare förståelse för ett fenomen, person eller händelse. 

Undersökningsupplägget var ”fallstudie”, vilket innebar att jag gjorde en 
undersökning på en avgränsad grupp, vilket i mitt fall var en klass, och jag utgick 
från helhetsperspektivet och försökte få så mycket täckande information som möjligt 
(Patel & Davidson, 2003). Jag samlade även in information av olika elever för att 
kunna ge en så fyllig bild av min studie som möjligt (a.a.). 

4.2 Metoder 

4.2.1 Observation 
Då jag ville undersöka det sociala samspelet och de roller som kan finnas i en klass, 
valde jag att börja med att göra en observation. Att skaffa sig erfarenheter genom 
observationer av verkligheten kallas för empiriskt baserad kunskap (Patel & 
Davidson, 2003). Att jag valde att göra en observation var framför allt då det var 
användbart då jag skulle samla information inom ett område som berörde beteenden 
och skeenden i naturliga situationer, bland annat relationer mellan individer (a.a.). 
Min observation var ostrukturerad, vilket innebar att jag ville kunna inhämta så 
mycket information som möjligt inom problemområdet utan att följa ett bestämt 
observationsschema (a.a.). Däremot var jag tvungen att ha klart för mig vilken 
information som var viktig att registrera (a.a.). Under min observation använde jag 
mig av fältnotis där jag kort antecknade det som jag såg i klassrummet. Jag valde 
därefter att sammanställa fältnotiserna i en loggbok. Där skrev jag berättande, 
beskrivande, analyserande och tolkande texter (Kullberg, 2004).  

Kullberg (2004) refererar till Gold (1958) som talar om fyra ’master roles’ och där 
jag skulle utse mig att vara ’observatör-som-deltagare’ vilket innebar att jag visade 
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svagt engagemang, men berättade vem jag var och vad jag gjorde där. Jag deltog 
därmed inte i klassens aktiviteter. 

4.2.2 Intervjuer 
Jag använde mig av intervjuer som, liksom observation, är en kvalitativ metod. Till 
skillnad från kvantitativ metod, med bland annat enkäter, fick jag här tillfälle att föra 
en öppen dialog och ställa följdfrågor till eleverna. Jag pendlade mellan elevens 
synvinkel och min egen för att nå fram till en god förståelse av det studerade 
problemet (Patel & Davidson, 2003). Jag använde mig av låg grad av strukturering, 
vilket innebar att eleven gavs stort utrymme för att svara på frågorna. Jag ställde 
frågor som var av öppen karaktär och därmed inte frågor som det gick att svara ja 
eller nej på. Skälet till detta var då öppna frågor ofta benämns som autentiska frågor 
(Kullberg, 2004) Det handlade inte heller bara om det som sades i intervjuerna, utan 
även om det som jag kunde läsa mellan raderna då jag skulle tolka elevernas svar. 
Jag använde mig även av påståendelappar (se bilaga 2) med nitton olika påståenden 
som eleven fick välja bland. Eleven valde de påståenden som denne tyckte passade in 
på henne/honom och jag bad därefter eleven att motivera sina val. 

Miljön där djupintervjuerna ägde rum var skolan – den miljö där även observationen 
ägde rum. Detta anser Kullberg (2004) är att föredra. Intervjuerna öppnade jag med 
att ställa informella frågor för att försöka avdramatisera situationen. 

Jag använde mig även av halvstandardiserade intervjuer då frågorna i intervjuerna 
var desamma, men ibland bytte jag plats på frågorna då det föll sig mer naturligt för 
den specifika intervjun. Följdfrågorna som ställdes kunde också variera beroende på 
de svar jag fick. Då den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk inriktning spelar 
medkänsla en viktig roll för att få en förståelse för eleven och elevens uppfattningar 
(a.a.). Jag närmade mig eleven som bärare av sociala mönster, och det är dessa 
mönster som jag önskade att kartlägga och förstå (a.a.). Jag ville, i och med detta, 
inte titta på eleven som person utan snarare vad jag kunde få för förståelse för de 
roller som fanns i klassrummet och hur eleverna såg på sina egna roller. Enligt den 
kvalitativa metoden ska individerna tolkas utifrån sitt eget perspektiv, vilket jag var 
tvungen att ta hänsyn till. Med de kvalitativa intervjuerna ville jag upptäcka och 
identifiera elevernas uppfattningar om sig själva, det sociala samspelet och 
relationerna i klassen (a.a.). 

Under min observation hade jag ibland så kallade informella intervjuer (Kullberg, 
2004) vilket innebar att då jag hörde något intressant för min studie fortsatte jag 
samtalet med eleven en stund. Jag kunde fråga eleven om något som jag hade sett 
och varför denne valde att göra eller bete sig som den gjort. De informella 
intervjuerna var därmed inget som jag planerade och de genomfördes oftast i 
anslutning till lektionens slut. De elever som jag valde för intervju bestämdes utifrån 
mina observationer.  

4.3 Urval 
Klassen som jag gjorde min studie i var en år fyra med 24 stycken elever. Eleverna 
var tio år, vilket är en ålder då man blir mer medveten om det sociala samspelet – 
vilka man umgås med, hur man vill framstå och hur man interagerar med andra. Då 
jag har varit i lägre årskurser tidigare har jag inte sett detta lika tydligt och därför 
valde jag denna ålder för min uppsats. Min observation skedde endast i klassrummet, 
i idrottshallen och i slöjdsalarna. Mina intervjuer hölls i ett rum där annars 
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specialpedagogen höll till. På så vis slapp vi bli störda. Observationerna gjorde jag 
under fem dagar och då följde jag klassen under samtliga lektioner. Jag lade fokus på 
interaktionerna mellan eleverna och de minspel och gester som eleverna gjorde.  

4.4 Genomförande 
Jag började med att ta kontakt med klassen genom att först fråga klassläraren om hon 
trodde att det skulle vara möjligt för mig att få följa klassen under några dagar och 
göra intervjuer med några av dem. Hon trodde inte att det skulle vara några problem 
för mig att göra detta så jag begav mig dit efter att ha skickat med ett meddelande 
med veckobrevet till föräldrarna. Jag berättade för klassen att jag skulle följa dem 
under några dagar för att se hur det var att vara elev i deras klass. Jag nämnde inget 
om roller eller att jag skulle titta på deras beteende i klassrummet då det skulle kunna 
ha påverkat resultatet. Jag berättade vidare att jag även ville prata med några av dem 
och förklarade att det självklart var frivilligt att ställa upp på intervju. Då jag hade 
observerat under två dagar frågade jag några av eleverna om de ville ställa upp på 
intervju och de svarade ja. Jag intervjuade dem enskilt i specialpedagogens rum som 
låg nära klassrummet. Valet av intervjupersoner berodde på de idealtyper som jag 
hade kunnat göra under mina observationsdagar. Jag ville göra intervjuer med 
åtminstone två elever av varje idealtyp så jag kunde få en bild av deras tänk och 
åsikter. Efter två observationsdagar gjordes fem intervjuer och efter tre 
observationsdagar gjordes ytterligare fem intervjuer. Slutligen gjordes därmed tio 
intervjuer. Jag frågade eleverna om det var okej att jag spelade in intervjuerna och de 
gav sitt medgivande. Jag märkte dock att några av eleverna var lite blyga till en 
början – kanske med tanke på diktafonen – men sedan slappnade de av alltmer. 
Ibland fick jag intrycket av att eleverna kanske var rädda för att säga ”fel” och 
svarade ”vet inte” utan att ens tänka efter. Jag försökte ge dem tid genom att inte 
vara rädd för tystnaden. Då jag inte fick svar och misstänkte att eleven inte hade 
förstått frågan försökte jag förklara den på ett annat sätt, men i annat fall lät jag det 
vara då man inte bör pressa respondenten, enligt regel fyra i ”Forskningsetiska 
principer” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag följde endast eleverna under lektionstid och antecknade fältnotiser i mitt lilla 
block. På så vis såg jag inte de interaktioner och samspel som förekom mellan 
eleverna ute på skolgården, men det var inte heller där min fokus låg. Efter att jag 
skrivit mina fältnotiser gick jag ibland ut ur klassrummet för att skriva mer utförligt. 
Detta väntade jag dock oftast med till rasten om inte lektionen var alltför lång.  

4.4.1 Forskningsetiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) har forskningsetiska principer som bör följas vid varje 
vetenskaplig undersökning. Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som 
ska följas och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

4.4.1.1 Informationskravet 
Kort och gott handlar detta krav om att forskaren ska informera de som berörs av 
forskningen om dennes syfte med uppgiften (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde 
jag genom att ställa mig inför klassen, under min första dag, för att berätta om min 
uppsats och vad jag ville uppnå. Därefter fick eleverna ställa frågor, vilket flera av 
dem valde att göra. Vid intervjutillfället frågade jag eleven om denne kunde tänka sig 
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bli intervjuad och ifall att det var okej att jag spelade in samtalet. Jag berättade att 
eleven kunde välja att avbryta om den så ville. Jag förklarade att det var endast jag 
som skulle lyssna på bandet och det skulle därefter raderas.  

4.4.1.2 Samtyckeskravet 
Detta krav innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan och som forskare ska man ha undersökningsdeltagarnas samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2002). Då deltagarna är under 15 år, vilket mina var, bör samtycke 
från vårdnadshavare inhämtas (a.a.), vilket jag gjorde genom att skicka ut ett 
meddelande med veckobrevet. I meddelandet förklarade jag vem jag var, vad min 
uppsats skulle handla om och mina kontaktuppgifter. Jag förklarade att de gärna fick 
höra av sig vid frågor eller ifall de hade invändningar. 

4.4.1.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att de individer som ingår i studien ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras säkert 
(Vetenskapsrådet, 2002). I mina anteckningar från observationstillfällena använde 
jag inte av elevernas namn utan av enstaka bokstäver. Jag bar aldrig omkring på 
mina anteckningar utan rev ut de sidor som jag hade antecknat på och lämnade dessa 
hemma. Då jag spelade in intervjuerna sa aldrig eleven sitt namn, men däremot 
förekom klasskamraternas namn då frågor om bland annat vilka de helst lekte med 
ställdes. Det som spelades in på diktafonen raderades dock efter att jag transkriberat 
intervjun och använt mig av fingerade namn.  

4.4.1.4 Nyttjandekravet 
De uppgifter som har samlats in får endast användas för forskningens syfte och får 
inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta poängterade jag för eleverna vid observationen och 
vid intervjuerna och detta krav har jag följt.  

4.5 Analysförfarande 
Under mina observationsdagar kunde jag hitta fem idealtyper, vilka baserades på 
elever med liknande beteende i klassrummet. Efter ett tag lade jag märke till att det 
ofta var samma händer i luften, samma elever som var uppe och sprang utan 
anledning, enligt mig, och elever som inte tycktes höras eller synas alls. Jag kunde se 
att det fanns elever som hade liknande uppförande då de befann sig i 
klassrumsmiljön, men de var inte, på något vis, identiska med varandra. Utifrån 
elevernas handlingar och beteende skapade jag idealtypernas namn med tanke på den 
roll som eleverna verkade ha i klassrummet. En idealtyp bestod av två till nio elever. 
Det var därmed jag själv som kom på idealtyperna och det var nu dessa som jag ville 
titta närmare på för min analys. I ”Samspel i grupp” (Nilsson, 2005) såg jag dock att 
de roller som jag hade hittat i klassrummet, är roller som ofta förekommer i grupper. 
Det finns ofta den tystlåtna, den som skämtar, den som dominerar och bestämmer, 
den som tar initiativ och genomför uppgifter.  

Efter att ha observerat beteende och uppförande i klassrummet kom jag till slut kom 
fram till mina idealtyper: Duktiga Disa, Vanliga Vilmer, Pajasen Pelle, Tysta Tilde 
och Ledaren Kim. Jag valde att göra idealtyper då det främst kommer att vara lärare 
som läser denna studie och ur ett analysperspektiv är idealtyper lämpligast. Fokus 
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läggs då inte på den enskilda individen, utan på det typiska. Enligt Widerberg (2002) 
är det viktigt att tänka på just för vilka man skriver. Då det första steget är att sortera 
sitt material (Widerberg, 2002) gjordes detta efter de skapade idealtyperna. Jag 
transkriberade intervjuerna och lade dem tillsammans med mina 
observationsanteckningar i högar ordnade efter idealtyperna. Därefter läste jag 
intervjuerna gång på gång och antecknade det som jag fann intressant (Widerberg, 
2002). Likaså gjorde jag med mina observationsanteckningar. I mina 
observationsanteckningar hade jag skrivit berättande och beskrivande (Kullberg, 
2004) och ibland även analyserande och tolkande (a.a.). Detta använde jag därefter i 
min slutliga diskussion. Det som jag tänkte då jag läste mina fältnotiser och det som 
jag tänkte om mina fältnotiser var min analys och min tolkning (Kullberg, 2004). 
Även det som inte hände eller inte sades var av vikt. Nästa steg var att välja ut allt 
viktigt som intervjupersonerna sade och som observationerna visade gällande 
centrala teman (Widerberg, 2002), vilket i mitt fall var mina frågeställningar.  

Gällande rollerna och idealtyperna är det inte några fasta roller, utan en elev kan vara 
pendla mellan olika. En elev kan dock vara bärare av en viss rollfunktion oftare än en 
annan och rollerna är olika starka vid olika tillfällen (Nilsson, 2005). Så är det även i 
denna studie. Duktiga Disa kan ibland vara Tysta Tilde för en stund för att därefter 
återgå till den roll som hon oftast innehar. De elever som ingår i en idealtyp är 
dessutom olika starka i sina roller. För att underlätta studien har jag valt att bortse 
från denna pendling mellan rollerna då fokus skulle hamna på fel saker.  

4.6 Tillförlitlighetsaspekter 
Tillförlitligheten i studien handlar om noggrannheten och säkerheten i den använda 
metoden (Kullberg, 2004). En god tillförlitlighet handlar om att den vetenskapliga 
ansatsen och de använda redskapen har använts på ett så noggrant vis att resultatet 
därmed är säkert och trovärdigt (a.a.). Jag har använt mig av hermeneutiken då jag 
har velat förstå de roller som finns i ett klassrum och de redskap som jag använt mig 
av är de kvalitativa metoderna observation och intervjuer. Självfallet hade fler 
intervjuer och observationer kunnat ha gjorts om det funnits tid, men jag anser att de 
observationsdagar och de antal intervjuer som jag har gjort är tillräckliga för att det 
ska vara en god trovärdighet. Att jag har använt mig av flera metoder ökar 
tillförlitligheten (a.a.). Jag har redovisat mitt tillvägagångssätt och de intervjufrågor 
som jag har ställt, vilket är viktigt för tillförlitligheten. Därefter kan forskare tolka 
observationer och intervjuer på olika sätt, men detta är inte något som kan undvikas. 

4.7 Metodkritik 
Min uppsats byggde på kvalitativ metod där observation och intervjuer genomfördes 
och som utgjorde grunden för mitt arbete. Att göra en observation var nödvändigt för 
att få en bild av klassen. Under denna observation kunde jag studera samspelet och 
interaktionen mellan eleverna. Metoden var även relativt oberoende av individens 
villighet att lämna information, vilket kan vara en fördel då det kunde ha funnits 
elever som inte ville bli intervjuade av till exempel rädsla eller att de tyckte att det 
var obehagligt. 

Liksom Patel och Davidson (2003) skriver, vet vi inte när beteenden som observeras 
är representativa. Under mina observationsdagar kunde något ha hänt veckan innan 
som förändrade samspelet i klassen, vilket inte kan uteslutas. Jag var även tvungen 
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att räkna med att oförutsedda händelser kunde ha inträffat som kunde ha påverkat 
resultatet. 

Då jag använde mig av olika tekniker, såsom intervjuer och observation, kunde 
utfallet ha pekat åt olika håll, vilket kallas triangulering (Patel & Davidson, 2003). 
Det kan innebära att eleven säger en sak under intervjun men handlar på ett sätt som 
motsäger detta under observationen (a.a.). Denna variation var sedan upp till mig att 
tolka och då jag intervjuade flera elever om samma fenomen kunde jag vidare tolka 
denna variation av svar. Skulle jag endast ha använt mig av ensidig data hade risken 
varit stor för att det som jag studerade inte var pålitligt (Kullberg, 2004). Då jag 
däremot använde mig av flera sorters data, i detta fall intervju och observation, 
kunde jag lita på att det var tillförlitligt och validiteten var därmed hög (a.a.).  

Jag valde att börja med att observera för att därefter varva med intervjuer. Skälet till 
att jag inte började med intervjuer var att då kunde både jag och eleverna känna oss 
styrda och kontrollerade (Widerberg, 2002). Jag hade kunnat börja söka efter det som 
eleven hade berättat och eleven kunde ha fått känslan av att denne måste leva upp till 
det den sagt (a.a.). Widerberg (2002) menar att det bästa är då man kan varva 
observationer med intervjuer, vilket jag gjorde. Jag kunde därmed fråga om saker jag 
sett och få elevernas kommentarer.  

Jag hade träffat klassen kort under en Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) så jag 
var inte helt okänd för dem. Jag hade dock endast träffat dem under enstaka lektioner 
och jag hade ingen bild av de roller som fanns i klassen. Fördelen med att eleverna 
hade sett mitt ansikte tidigare var att deras beteende kanske inte påverkades i den 
utsträckning som det kunde ha gjort ifall jag hade varit en främling (Patel & 
Davidsson, 2003). Risken med detta var dock att jag omedvetet kan ha fått en 
uppfattning om eleverna och fått vissa intryck. Jag ansåg dock inte att risken för 
påverkan av resultat och analys var tillräckligt stor för att detta skulle vara ett hinder.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas de observationer och intervjuer som har gjorts. Rubrikerna 
är formulerade efter mina frågeställningar för att lättare kunna följa den röda tråden i 
studien. Med lärandesituationer under rubriken ”Rollerna i lärandesituationer” menas 
de lektioner som jag har observerat. Detta är dock en fråga som även berörs i de två 
tidigare frågeställningarna. 

Då en idealtyp består av flera elever är resultatet utformat på så vis att om det står 
något generellt om idealtypen skrivs idealtypens namn ut, till exempel ”Duktiga 
Disa” eller bara ”Disa”, men då det är något specifikt som en av eleverna i en 
idealtyp har gjort eller sagt används till exempel ”en Disa”. Då en idealtyp kan bestå 
av både flickor och pojkar används det kön som idealtypens namn har. Trots att det 
står till exempel Tysta Tilde kan det därmed innefatta en pojke. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

Klassen bestod av 24 elever – tolv tjejer och tolv killar. Det var en år fyra som hade 
gått i tillsammans sedan år ett, en del av dem hade gått ihop sedan 
sexårsverksamheten. I klassrummet satt de fyra och fyra på rad, förutom på två rader 
där de satt två och två. Placeringen var varannan tjej, varannan kille. De hade sin 
klasslärare i samtliga ämnen, förutom i svenskan, och klassläraren hade de haft sedan 
denna höst.  

5.1 Roller som finns i klassrummet 

5.1.1 Duktiga Disa  
Duktiga Disa var aktiv under lektionerna och räckte ofta upp handen. Hon ställde 
frågor till läraren och kommenterade om läraren råkade säga fel. Duktiga Disa 
berättade ofta när hon gjort klart uppgifterna som getts och hon frågade ofta om 
extrauppgifter. Då en skrivuppgift gavs skrev hon ofta mycket mer än alla andra 
eleverna och vid glosförhör skrev hon några extra glosor. Hon hjälpte ofta sina 
klasskamrater och kunde ibland gå runt för att se hur långt de andra klasskamraterna 
hade kommit i sina uppgifter. Hon tycktes göra sitt yttersta och jämförde sig ofta 
med de andra i klassen genom att fråga ”var de var” i böckerna. De två Disa som 
intervjuades såg sig själva som hjälpsamma och en Disa svarade att hon trivdes i 
klassen, medan den andra svarade ”rättså”. 

5.1.2 Vanliga Vilmer 
Denna idealtyp bestod av elever som inte utmärkte sig på så vis att de inte syntes 
eller hördes mer än andra elever men de var inte heller tystlåtna eller tillbakadragna. 
Vanliga Vilmer gjorde oftast det som skulle göras, men kunde busa lite ibland. Han 
räckte upp handen och svarade på frågor, men kunde ibland prata lite mycket med 
kompisarna. Han lyssnade dock på läraren och verkade kunna ta direktiv. Under 
vissa lektioner syntes Vanliga Vilmer lite mer och under andra lektioner lite mindre, 
men det var aldrig några större skillnader på beteende och aktivitet. De två elever 
som intervjuades uppfattade sig själva som just ”vanliga” och trodde även att de 
andra klasskamraterna uppfattade dem som sådan. De sa båda att de var nöjda med 
denna roll och ville inte ha någon annan roll. De två Vilmer som intervjuades tyckte 
att de var dukiga i skolan och räckte upp handen ibland.  



20 

5.1.3 Pajasen Pelle 
Pajasen Pelle bestod av elever som ofta ville få sina klasskamrater att skratta och 
kunde ha svårt för att sitta still. Han lade mycket energi på att hitta på lite hyss, så 
som att gunga på stolen, leka med suddgummit och gå runt och prata med sina 
klasskamrater under lektionerna. Då Pajasen Pelle kommenterade läraren eller gjorde 
något som man inte borde, sökte han ofta klasskamraternas ögonkontakt. Ibland 
möttes han av skratt och ibland av ignorans och irritation. De två Pelle som 
intervjuades var väl medvetna om sin roll och en Pelle beskrev sig själv som ”stökig” 
och en annan Pelle som ”pratig”. En Pelle sa att han hade svårt för att sitta still för 
länge då han lätt blev uttråkad och den andre sa att han hade svårt att sitta still då han 
hade så mycket energi. Båda Pelle gav korta svar på intervjufrågorna trots att de 
verkade angelägna om att bli intervjuade. 

5.1.4 Tysta Tilde 
Tysta Tilde bestod av elever som var tystlåtna under lektionerna. Tysta Tilde räckte 
sällan upp handen och pratade lågt då hon blir tilltalad av läraren. Hon tycktes lyssna 
på läraren och var fysiskt aktiv och deltagande under de lektioner som krävde det. 
Hon tycktes arbeta på bra under lektionerna och pratade lite med dem som satt 
bredvid. Under intervjuerna gav en Tilde utförliga svar och var pratsam, medan en 
annan gav tämligen korta svar. Tysta Tilde sade att hon trivdes bra med sin roll och i 
klassen, men att hon pratade mer hemma.  

5.1.5 Ledaren Kim 
Ledaren Kim bestod av de elever som, enligt min tolkning, tycktes ha hög status i 
klassen. De övriga eleverna följde ofta Ledaren Kim och verkade vilja göra ett gott 
intryck hos denne. Ledaren Kim arbetade oftast på i bra tempo under lektionerna, 
men en Kim kunde ibland vara aningen nonchalant då uppgiften inte tycktes vara 
intressant. Det var ofta elever som stannade till vid Ledaren Kims bänk då de var på 
väg för att vässa pennan eller hämta en bok. En Kim sade att hon säger till om hon 
inte tycker som någon annan och att hon lätt hamnade i ”tjafs”. Ledaren Kim tyckte 
själv att hon inte stod för mycket i centrum och skulle förklara sin roll i klassen som 
”duktig”. Under en intervju beskrev en Kim sig själv som ”pratig”. 

5.2 Hur rollerna i klassrummet upprätthålls 

5.2.1 Duktiga Disa 
I de intervjuer som gjordes med elever som benämndes Duktiga Disa, kom det fram 
att de ofta själva såg sig som just ”duktiga”. Då jag frågade hur de själva såg på sin 
roll i klassrummet sa en Disa: ”Jag skulle nog vilja säga att jag är duktig. Jag gör det 
som man ska och så.” Under en svensklektion frågade läraren om vad ordet 
”generös” betydde. Jag lade då märke till att en av tjejerna i klassen var nära att 
räcka upp handen, men sa tyst ”Nej, förresten…” och tittade mot en Duktig Disa. 
Disa mötte hennes blick och räckte snabbt upp handen och svarade ”Att man typ ger 
mycket av det man har själv. Som pengar…”  

Under en läsförståelseövning ställde läraren en fråga som ingen kunde eller verkade 
vilja svara på. Läraren avvaktade men ingen hand kom upp i luften. Till slut tittade 
läraren på en Disa och frågade om hon hade någon idé.  



21 

Under en idrottslektion hade klassen vikarie och han bad klassen att själva dela upp 
sig i fem lag. Därefter fick grupperna i uppdrag att utse en målvakt och jag lade 
märke till att Disa tog initiativet i sin grupp och på så vis valdes målvakten utan 
protester från de andra. 

En Pelle sade i en intervju att han tyckte att två Disa var jobbiga då de ofta påpekade 
att han och hans kompisar pratade, fastän att de själva pratade lika mycket. 

5.2.2 Vanliga Vilmer 
Oftast lade jag inte märke till Vanliga Vilmer förrän då jag kom på mig själv att titta 
lite extra på vad han gjorde. En dag kom en Vilmer för sent till skolan, bad om ursäkt 
och förklarade att han sett fel på klockan. Läraren svarade ”Jag förstår det. Du brukar 
ju inte vara sen, Vilmer.” Under intervjuerna som gjordes frågade jag vilka roller 
som fanns i klassen och då nämndes aldrig Vilmers namn. Däremot förekom hans 
namn då eleverna skulle berätta om sina närmaste kompisar i klassen och vem eller 
vilka de skulle vilja ta med till en öde ö. De två Vilmer som intervjuades såg sig 
själva som elever som gjorde det som man skulle och de trodde att det var så som de 
andra klasskamraterna också såg på dem. En Vilmer tyckte inte att han hade någon 
speciell roll i klassen, men han var busigare hemma.  

5.2.3 Pajasen Pelle 
Enligt intervjuerna såg en Pelle såg sig själv som ”stökig” i klassrummet. På frågan 
om roller svarade samma Pelle: ”Pajas! Jag är pajas med Pelle!” och sade en annan 
Pelles namn. Då jag frågade respondenterna vilka roller som fanns i klassrummet var 
Pelle den tydligaste. Flera svarade att ”Pelle är den pratiga.” Av de påståendelappar 
som jag lade ut valde en Pelle bland annat lapparna ”Jag ser mig själv som lite busig 
i klassrummet” och ”Jag klarar inte alltid av att sitta stilla i klassrummet”. Han 
förklarade att då han tyckte det var tråkigt på lektionerna började han gunga på 
stolen. Han var nöjd med rollen som ”busig” då han tyckte att den var rolig. En Pelle 
svarade att han inte skulle vilja ha rollen som ”duktig” och den andra Pelle berättade 
att han var lugnare hemma för där fick han göra som han ville och kunde sitta mer 
vid datorn.  

Under en intervju med en Disa berättade hon om en händelse som nyligen hade 
inträffat. Disa berättade att en elev hade kallat klassläraren för ”jävla subba” bakom 
dennes rygg. ”Och det var inte Pelle eller så, som du tror, utan det var en tjej i 
klassen.”, fortsatte hon. 

Under mina observationsdagar märktes Pelle av väldigt tydligt och jag skrev många 
anteckningar om honom. Av alla de gånger som han pratade och gick runt var det 
dock mer vanligt att läraren valde att inte säga till honom.  

Under en lektion satt Vilmer och drog suddgummit hårt mot bänken så att det hördes 
tydligt. ”Pelle!” viskade han högt och väntade på att en Pelle skulle vända sig om och 
se vad han gjorde. Vid ett annat tillfälle var Pelle uppe för att dricka, vilket han ofta 
gjorde. Många gånger tittade de andra eleverna på honom och Pelle brukade då göra 
något i stil med en grimas eller dylikt.  

Under en julpysseldag gjorde eleverna egna spel. En Disa gick då fram till två andra 
tjejer i klassen – vi kan kalla dem Sara och Karin – för att fråga om hon fick vara 
med. Karin svarade då ”Men bara om det inte finns någon annan. Du kan väl vara 
med Pelle?” varpå hon tittade på Sara och de skrattade lite. Detta togs senare upp 
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med läraren då Disa blev ledsen. Att Karin hade sagt Pelles namn för att därefter 
skratta togs också upp som ett ”problem” av läraren. 

5.2.4 Tysta Tilde 
Under intervjuerna ställde jag frågan om vilka roller som respondenterna kunde se i 
klassen. Det var alltid samma namn som förekom då vi pratade om tystlåtna elever. 
En av respondenterna svarade att ”Tilde är oftast tyst. Hon säger inte så mycket. Men 
hon trivs nog med det. Alla vill ju inte stå i centrum liksom.” En Ledare Kim sa att 
hon trodde att en del var tystlåtna för att de var rädda för att andra hade en annan 
åsikt. ”De är rädda för att de tycker på ett sätt och andra på ett annat.” En Disa 
svarade att de kanske var tystlåtna för att de var osäkra. Då jag frågade några av 
eleverna om det fanns någon som hade rollen som ”duktig” förekom några av Tildes 
namn. ”Tilde är duktig. Hon stör aldrig någon.”, sade en Disa. 

Under den idrottslektion som jag beskrev under Duktiga Disa (då målvakt skulle 
utses) var Tilde tyst och verkade inte engagerad i beslutet. Då spelet satte igång var 
hon dock lika aktiv som de övriga. Under en intervju med en Tilde frågade jag henne 
om hur hon var hemma och om hon var likadan i skolan. Hon svarade att hon var 
ganska busig hemma och brukade bråka en del med sin lillasyster, men att hon inte 
var lika busig i klassrummet utan där var hon mer tyst. Då jag frågade henne vad det 
kunde bero på svarade hon att hon inte visste, men det kanske berodde på att hon 
tyckte att det var lite läskigt att prata inför alla. Hon berättade att hon tyckte om 
klassen och att hon kände att hon kunde vara sig själv där. På frågan varför hon var 
tystlåten i klassrummet svarade en annan Tilde att hon tyckte att man fick mer lugn 
och ro då och det blir lättare att arbeta.  

5.2.5 Ledaren Kim 
Efter en lektion såg jag en av tjejerna i klassen (vi kan kalla henne Jenny) lägga ihop 
en Ledare Kims böcker och pennor för att därefter lämna dem i Kims låda en bit 
bort. Ledaren Kim uppmärksammade att jag bevittnade detta och kom fram till mig 
och sade: ”Jag vet inte varför hon gör så. Jag säger inte ens till henne, men ändå så 
städar hon upp på min plats.” Jag frågade därefter Jenny varför hon hade städat upp 
efter Ledaren Kim varpå hon svarade: ”För att jag vill det.”  Något mer till svar fick 
jag inte.  

Under en av mina observationsdagar kom en vikarie in i klassrummet som hade varit 
i klassen tidigare. Hon hälsade på klassen och efter en liten stund gick en Ledare 
Kim fram för att krama henne. Strax därpå gick ytterligare fyra tjejer fram för att 
krama vikarien. I en intervju med en Ledare Kim fick jag inte svaret att hon såg sig 
själv som en ledare, utan hon tyckte själv att hon hade en roll som duktig och framåt. 
Hon sa att hon inte var rädd för att säga det hon tyckte, men det innebar i sin tur att 
hon lätt kunde hamna i ”tjafs”. I intervjuer med andra klasskamrater nämndes 
Ledaren Kim som en person som de ville vara med, men Ledaren Kim svarade i sin 
tur bara ömsesidigt enstaka gånger. En Kim sade att hennes klasskamrater 
förmodligen beskrev henne både ”positivt och dåligt”. En Disa berättade om en 
situation där en Kim hade sagt att hon ansåg att alla alltid skyllde på henne då något 
hände. Samma Kim sade även detta under en lektion då läraren sade till henne att 
vara tyst. ”Men du säger alltid bara till mig! Det är alltid bara mitt fel…”  
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Under en engelsklektion fick en Ledare Kim frågan om högläsning av läraren, varpå 
svaret blev: ”Nej, jag vill inte.” Därefter gick frågan över till en annan elev som ofta 
umgicks med Ledaren Kim och svaret blev även här ett nej.  

5.3 Rollerna i lärandesituationer 

5.3.1 Duktiga Disa 
Då jag presenterade mig för klassen och berättade om min visit i klassen såg jag 
genast Duktiga Disas hand i luften. Hon ville veta om jag skulle vara med på alla 
lektionerna, ifall jag skulle göra nåt speciellt och om jag skulle vara med ute på 
rasterna. Ingen annan elev frågade något. Liknande situationer skulle komma att 
upprepas många gånger. Då läraren berättade om en uppgift, om en händelse eller 
gav information fanns Duktiga Disas hand ofta i luften. Hon frågade ofta om 
tillvägagångssättet och omfånget av uppgiften. Då läraren ställde kunskapsfrågor 
viftade ofta Duktiga Disa med handen och gjorde ljud för att visa att hon ville svara. 
Under en lektion räckte en Vilmer upp handen för att fråga läraren om en sak. Han 
saknade ett ord och en Duktig Disa var snabb med att fylla i med det ord som han 
saknade. Under en svensklektion gick eleverna fram till tavlan för att skriva ”svåra” 
ord. Flera elever gick fram, därav en Duktiga Disa. Hon skrev väldigt långsamt och 
noggrant och då hon var färdig studerade hon sitt ord innan hon gick tillbaka till sin 
plats. Då läraren visade sin osäkerhet gällande vilka elever som hade fått gå fram till 
tavlan fyllde en Duktiga Disa i och berättade vilka som ännu inte skrivit. Under 
samma svensklektion satt eleverna och jobbade med en uppgift. Efter en stund 
utbrast en Duktiga Disa: ”Jag är klar!” Läraren började därefter prata med hela 
klassen för att klargöra uppgiften, varpå Duktiga Disa igen utbrast: ”Jag är färdig. 
Vad ska jag göra nu?” I andra ämnen, där Disa inte var lika stark, tog hon inte lika 
mycket plats utan var lite mer tystlåten, berättade en Disa. Hon berättade att hon inte 
var lika duktig i matematik som i svenskämnet, men att det gick bättre och bättre i 
matematiken. Då hon kunde svaret var hon dock oftast snabb med att räcka upp 
handen. Under en engelsklektion satt eleverna och arbetade i sina arbetsböcker och 
läraren passade på att rätta glosorna. Hon sa då till mig att det var ”Lika bra att kolla 
i en Disas glosbok först, så kan man ha det som facit.” 

Under en av intervjuerna med en Disa sa hon att många av hennes klasskamrater blev 
arga på henne då hon sa till dem att de skulle vara tysta på lektionerna. ”Men du 
pratar ju också!” brukade de säga, berättade Disa. ”Fast att man har suttit tyst flera 
lektioner...” fortsatte hon. Detta upplevde Disa som jobbigt. På frågan varför hon sa 
till sina klasskamrater svarade Disa: ” Hmm, jag vet inte. Men jag försöker liksom 
säga till dem för jag vill att det ska bli så bra som möjligt och bli en bra arbetsmiljö.” 

5.3.2 Vanliga Vilmer 
En del dagar och under vissa lektioner syntes Vilmer lite mer och på andra lektioner 
lite mindre. Under en idrottslektion fick en Vanlig Vilmer uppmärksamhet då han 
utförde en uppgift på ett, enligt eleverna, bra och snabbt sätt. Under en annan 
idrottslektion fick inte en Vanlig Vilmer längre denna uppmärksamhet. Oftast följde 
han lärarens instruktioner under lektionerna och pratade lite med kompisarna, men 
inte högljutt. Under en idrottslektion satte en Ledare Kim på sig sitt ”lagband”, som 
ska sitta över bröstet, runt huvudet istället och då några Vilmer hade 
uppmärksammat detta gjorde de likadant. 
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5.3.3 Pajasen Pelle 
Pajasen Pelle syntes och hördes mycket och ofta under min observation. Många 
gånger gick han runt i klassrummet, pratade med sina klasskamrater, gjorde ljud med 
suddgummi och tittade runt i klassrummet. Detta kan ha påverkat och stört de andra 
elevernas arbetsro och då, i sin tur, lärandesituationerna. Under en lektion sa läraren 
till en Pajasen Pelle att han skulle gå och sätta sig, varpå Pelle svarade att han bara 
skulle dricka och tog därefter lång tid på sig att dricka klart. Under en annan lektion 
drog en Pelle ned tröjans hals så att axeln blev bar. Därefter gick han runt i 
klassrummet och slog med tröjärmen på klasskamraternas bänkar. Vid ett flertal 
tillfällen kommenterade Pajasen Pelle läraren för att sedan titta ut över klassen. Då 
jag satt nära en Pelle under en lektion tittade han ofta på mig. Han borrade hål i 
suddgummit med hjälp av pennan och gjorde olika ljud och verkade inte lyssna på 
lärarens genomgång. Då det var tid för bänkbok ville en Pelle byta bok och gå till 
biblioteket som låg bredvid klassrummet. Läraren såg, enligt mig, tveksam ut och 
bad Vilmer följa med, som också skulle hämta en ny bok. 

Pelle räckte ofta upp handen, utan att direkt ha något att säga. Ibland gav han 
oseriösa svar på lärarens fråga och vid ett par tillfälle sa en Pelle ”Nej, det var inget 
förresten.” Vid ett tillfälle skulle klassen ge en titel åt en berättelse som de hade läst 
gemensamt. En Pelle räckte upp handen och gav ett förslag som läraren inte nappade 
på då förslaget inte var seriöst. Därefter räckte en annan Pelle upp handen och gav ett 
lika oseriöst förslag. Han skrattade lite och tittade sig omkring i klassen. ”Ibland är 
han jätterolig och ibland vill man bara att han ska vara tyst.” sade en Disa om en 
Pelle under en intervju. 

Under en observationsdag skrev eleverna en kortare text om julklappar som därefter 
skulle läsas upp. Läraren sa att man inte behövde gå fram och läsa upp texten, utan 
man kunde sitta på sin plats om det kändes bättre. Pelle ville inte läsa upp sin text, 
utan läraren fick läsa upp hans.  

5.3.4 Tysta Tilde 
Tysta Tilde sa oftast inget inför klassen under lektionerna. Ibland kunde jag notera 
att hon inte sa något alls inför klassen under hela skoldagen. En Tyst Tilde sade inget 
alls inför klassen under mina observationsdagar. Då klassen skulle hämta böcker och 
pennor gick Tysta Tilde oftast och tog sina saker för att därefter direkt sätta sig på sin 
plats utan att prata med någon. Under en engelsklektion läste eleverna högt ur ett 
kapitel och översatte därefter texten. En Tyst Tilde sade inget under denna övning. 
Efter lektionen var slut tittade jag i den Tysta Tildes glosbok och såg att hon hade 
alla rätt. Under en idrottslektion hamnade en Tilde i ett lag med några av sina 
närmaste klasskamrater och några av de andra mer tystlåtna eleverna, som också 
fanns under idealtypen Tysta Tilde. Jag såg då hur hon tog initiativ för att ge laget 
instruktioner om hur de borde göra under spelets gång. Under intervjun var samma 
Tilde väldigt pratsam och svarade utförligt på frågorna.  

Då eleverna skulle skriva en kortare text om julklappar (den som beskrevs under 
5.2.3) svarade Tilde nej till att läsa upp den själv och läraren läste upp hennes. 
Dessförinnan försökte läraren övertala Tilde att läsa den själv, men utan att lyckas.  

Under observationen märkte jag att det oftast var samma händer som räcktes upp och 
ibland försökte läraren få de andra eleverna att prata mer genom att tilltala dem 
fastän att de inte räckte upp handen. Detta gällde oftast Tilde. 
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5.3.5 Ledaren Kim 
Då eleverna var uppe och gick i klassrummet stannade de ofta vid Ledaren Kims 
bänk. Det kunde handla om rasten, likväl som uppgiften som skulle göras. Då två 
Ledare Kim satt långt ned i klassrummet vände sig många gånger eleverna om för att 
säga något till dem. Oftast var det samma elever som vände sig om och flera gånger 
blev de tillsagda av läraren att de pratade för mycket.  

Under en svensklektion skrev klassen berättelser, men många var klara med det och 
fick extrauppgifter. En Kim var inte nöjd med extrauppgiften och försökte övertala 
läraren att få göra något annat. Läraren sa att alla skulle göra samma och Kim gav 
läraren en, enligt mig, lite butter min och gick och satte sig på sin plats och suckade 
högt. 

Under en lektion skulle engelskläraren, som inte var klassläraren, skriva ned klassens 
schema på tavlan. En Ledare Kim tog initiativet till att gå fram till schemat som 
hängde framme i klassrummet för att läsa upp detta.  

Under en matematiklektion hade klassen en vikarie som var känd bland eleverna 
sedan innan. Då lektionen var slut gjorde vikarien en multiplikationsövning där 
eleverna skulle svara på det tal som läraren gav för att därefter kunna få gå till 
matsalen. Läraren förklarade att den som satt bredvid fick hjälpa till. Läraren frågade 
en Ledare Kim om talet fyra gånger sex och Kim stirrade ned i bänken och började 
pilla med sitt suddgummi. Bänkkamraten hjälpte till efter en stund och Kim viskade 
fram svaret. Samma bänkkamrat svarade i sin intervju att denne Kim var en av dem 
som ofta skulle bestämma. Vid samarbete var det ofta Kim som bestämde ”och så 
när jag säger en sak så säger hon något helt annat.”, berättade bänkkamraten. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
De roller som, enligt min tolkning, fanns i klassrummet var Duktiga Disa, Vanliga 
Vilmer, Pajasen Pelle, Tysta Tilde och Ledaren Kim. Duktiga Disa var aktiv under 
lektionerna, räckte ofta upp handen och ställde frågor. I de två intervjuerna med Disa 
såg de sig själva som just duktiga och det var den rollen som de ville ha. Vanliga 
Vilmer utmärkte sig inte på så vis att han syntes mer än andra eller var mer tystlåten, 
utan han märktes då och då. Han gjorde oftast det som skulle göras under lektionerna 
och i en intervju sa en Vilmer att det var just ”vanlig” som han ville vara. Hans roll 
nämndes inte av någon annan elev då frågan om roller i klassen kom på tal. Tysta 
Tilde var just tystlåten under lektionerna. Hon räckte sällan upp handen, men 
verkade oftast göra de uppgifter som gavs. En Tilde var mer pratsam under intervjun 
och en Tilde gav tämligen korta svar. Ledaren Kim tycktes, enligt mig, ha hög status 
i klassen. Det visade sig då många elever ofta stannade vid hennes bänk och vände 
sig om för att prata med henne. En Kim kunde, enligt min mening, agera nonchalant 
då en uppgift gavs som hon inte tycktes tycka om.  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuterar jag observationerna och intervjuerna i förhållande till de 
fem idealtyperna. Då frågeställningarna går in i varandra består rubrikerna av 
idealtypernas namn. Resultatet relateras till de tidigare presenterade teorierna och då 
främst rollteorin och hur rollerna kan påverka elevernas lärande. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande diskussion och förslag till fortsatt forskning. 

Diskussionen blir kring idealtypernas beteende och handlingar i klassrummet. Det är 
därmed inte den enskilde eleven som står i fokus, utan diskussionen handlar om de 
egenskaper och handlingar som tycks vara karakteristiska för just den idealtypen. 

Liksom Patel och Davidson (2003) skriver, befinner sig studieobjektet samhället, 
kulturen och människan i ständig förändring, vilket innebär att det är vanskligt att 
finna en slutgiltig och ”riktig” teori som beskriver samhället och människan. 
Människan är mer komplex än så. 

Gällande rollteorin är det en metafor att samhället är som en teater, vilket i sin tur 
innebär att den är överdriven. I verkligheten möter vi komplexa människor med inte 
alltid sådana klara och förutsägbara roller. Barn är inte heller riktigt lika medvetna 
om roller och spelet som vuxna. Elevens alla handlingar har inte alltid ett syfte eller 
en tanke bakom.  

Nedan presenterar jag en analys av idealtyperna: 

6.1 Duktiga Disa 
Duktiga Disa har rollen som en flitig elev som gärna hjälper till och hon verkar vilja 
visa upp denna bild av sig själv. Liksom Goffman (2000) menade vill vi gärna visa 
upp en så bra bild som möjligt av oss själva och uppfattningen som fås är att Disa är 
väl medveten om detta. Liksom Taube (2007) skriver så är Disas social-jag, ideal-jag 
och real-jag i enlighet med varandra. Så som hon uppfattar sig själv, tror hon även att 
andra uppfattar henne och det är även så som hon vill bli uppfattad. Att hon ofta 
jämför sin insats i skolan med andra är då hon, enligt Taube (2007), värderar sina 
prestationer på så vis. I de ämnen där hon inte är lika stark, väljer hon en mjukare 
framtoning. Hon försöker dölja sina brister, enligt Goffmans (2000) teori om 
intrycksstyrning. En Disa berättade att hon inte var lika stark i matematik som i 
svenskämnet, men att det ändå går bättre och bättre. Detta kan bero på den så kallade 
spridningseffekten (Taube, 2007). Då Disa har framgång i andra ämnen, påverkar det 
hennes självvärdering i även andra ämnen och hon blir därmed mer positivt inställd. 

Goffman (2000) menade att det kan vara så att publiken inte tillåter aktören att vara 
uppriktig och det intrycket fick jag ibland. Gällande fasaden förväntas det av Disa att 
hon ska svara ifall ingen annan elev svarar då läraren frågar. Klasskamraterna har 
bilden av henne som flitig i skolan och det är denna bild som Disa vill att de ska ha 
av henne, enligt intervjuerna. Under mina intervjuer med Disa var hon mer blyg än 
vad jag hade förväntat mig. Jag trodde att jag skulle få mer utförliga svar av henne, 
men hon verkade aningen obekväm och svarade relativt kort. Denna bild stämde inte 
alls överens med den bild som jag hade fått av henne under observationen. Kanske är 
det så att hon behöver gruppen som ett kvitto på den självbild som hon har. Enligt 
Svedberg (2007) är det just i gruppen som vi får vår självbild bekräftad. 
Förväntningarna som finns på henne i klassen stärker henne och det blir på så vis 
lättare att leva upp till dem. Teamet har en stark påverkan på individen (Goffman, 
2000) och i teamet har Disa fått den roll som hon vill ha, men hon behöver teamet för 
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att kunna leva upp till denna roll. Samtidigt hjälper teamet henne med att upprätthålla 
denna roll genom att förlita sig på att hon ska ta kommando och kunna svaren på 
frågorna som läraren ställer. 

Rollen som Duktiga Disa påverkar i sin tur hennes lärande. Enligt det sociokulturella 
perspektivet utvecklas vi i samspel med andra och enligt Strandberg (2006) 
karakteriseras en framgångsrik elev av att den är aktiv och ägnar mycket tid åt sitt 
lärande, vilket Disa gör.  Disa befinner sig även ofta i dialogiska situationer med sina 
lärare, vilket är ännu ett tecken på en framgångsrik elev (Strandberg, 2006). 

Disa är i en så kallad ”god cirkel” vilket innebär att då hon ofta klarar uppgifter väl, 
får hon positiv respons från lärare och förväntningarna på henne ökar. På så vis blir 
Disa uppmuntrad till att vilja lära sig mer och svårare saker. 

Hon påverkas av gruppen och är angelägen om att behålla den roll som hon fått 
genom att visa sig just duktig och arbetsam. Detta leder till att hon ofta frågar hur 
långt de andra har kommit och vill redogöra för klasskamraterna när hon är klar med 
uppgifterna. I sin tur påverkar rollen läraren. Även lärarna har förväntningar på att 
Disa ska kunna läxan och kunna svara på frågor som ingen annan vill svara på. Detta 
märktes bland annat då Disas glosbok användes som facit under glosrättningen. Disa 
bör känna av de egenskaper som tilldelats henne med tanke på hennes roll och på så 
vis bör hennes motivation vara hög då hon tycks angelägen om att få behålla denna 
roll.  

6.2 Vanliga Vilmer 
Som ni kan se är Vanliga Vilmer den som har kortast avsnitt under resultatavsnittet 
och likaså kommer det att vara i detta kapitel. Då Vanliga Vilmer inte har några 
egenskaper som utmärker honom lika mycket som andra roller, är det svårt att 
diskutera detta alltför ingående.  

Vanliga Vilmer lägger man inte märke till så mycket då han inte utmärker sig på så 
vis att han ofta hörs eller att han är mer tillbakadragen. Det är dock just ”vanlig” som 
Vilmer vill vara enligt intervjuerna, och det tyder på att han tycks ha en bild av sig 
själv som stämmer överens med den som andra har (Taube, 2007). Han kan själv inte 
se att han har någon speciell roll i klassen och ingen annan respondent nämner 
honom då frågan om roller i klassen ställs. Den fasad som förknippas med Vilmer är 
att han gör det som sägs av läraren, han stör inte sina klasskamrater och han är 
mestadels arbetsam. 

Gällande Vilmers lärande är det just denna ouppmärksamhet som är intressant. 
Vilmer kan lätt glömmas bort då han oftast ”hänger med” och det innebär att han 
varken sporras eller får extra stöd. Han gör det som krävs, men egentligen skulle han 
kanske kunna ha utvecklats ännu mer. Han befinner sig varken i en god eller ond 
cirkel. Han tycks ha förväntningen att göra det som ska göras, men kanske inte heller 
mer. Förväntningarna påverkar Vilmers självbild och då Vilmers bild av sig själv 
tycks vara just ”vanlig” kan det påverka hans lärande på så vis att han inte utvecklas i 
den takt som han skulle kunna utvecklas ifall förväntningarna hade varit högre. 

Vi lär oss i samspel med andra och Vilmer är en elev som både ger och får. Han 
tycks ha många vänner och då lärande är socialt och sker i samspel med andra 
(Carlgren, 1999, Strandberg, 2006, Jerlang, 2008) lär han sig mycket i dessa 
interaktioner. Han tar för sig mer i vissa ämnen, medan han tar ett steg tillbaka i 
andra ämnen. Då Vilmer kommer för sent lägger läraren inte så stor vikt vid det 
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eftersom Vilmer inte brukar göra det och det är denna känsla som jag får gällande 
hans lärande. För att få uppmärksamhet skulle Vilmer behöva bryta mot hans vanliga 
mönster. Detta var dock inget som jag fick uppmärksamma under min observation. 
Nilsson (1993) skriver att det är personerna i omgivningen som måste ändra sina 
förväntningar för att eleven ska kunna ändra på sin syn på sig själv.  

6.3 Pajasen Pelle 
Pelle har en väldigt tydlig roll och han är väl medveten om denna, likaså är hans 
klasskamrater det. Då jag frågade den ena Pelle om hur han var i klassrummet 
svarade han direkt ”stökig” utan att tveka. Han verkade därmed väl medveten om hur 
andra såg på honom och uppfattade honom. Likaså svarade den andra Pelle direkt att 
han var ”pajas” då vi pratade om roller. Jag ställer mig då frågan om ord som 
”stökig” och ”pajas” är ord som de har hört tidigare om sig själva eller varifrån de 
har fått dem. En Pelle svarar att han inte skulle vilja ha rollen ”som duktig” då han 
tycker att rollen som ”pajas” är roligare. Varför vill Pelle inte ses som en duktig 
elev? Försöker han dölja brister eller skydda sin självbild? Nilsson (2005) skriver att 
vi vill vara värda något i andras ögon och få en positiv självbild, men samtidigt är 
bekräftelsen från andra viktigare i sig än att den är positiv. Enligt denna teori är Pelle 
i jakt på bekräftelse och verkar ha lagt självbilden och lärandet åt sidan. Det är 
väldigt sällan elever med en negativ självbild är högpresterande (Taube, 2007), vilket 
innebär att Pelles självbild påverkar hans lärande negativt. De kan även påverka 
varandra ömsesidigt – då Pelle har en negativ självbild påverkas även hans lärande 
negativt och då han ser sig själv misslyckas, påverkas hans fortsatta lärande. Han 
hamnar i en så kallad ”ond cirkel”. Det kan ha varit så att Pelle har misslyckats i 
ämnen tidigare och därför prioriterat kamratlivet där oddsen att lyckas har varit bättre 
(Taube, 2007). Mycket av Pelles fokus går just åt till att få uppmärksamhet från 
kamraterna och få dem att skratta. Detta kan bero på att han vill dölja sina brister. 

Till rollen kommer förväntningar (Goffman, 2000) och dessa är tydliga – Pelle 
förväntas att underhålla de andra eleverna och få dem att skratta. Pelle har en fasad 
med tydliga gester och ansiktsuttryck som märks tydligt under lektionerna. Han tittar 
sig ofta runt och gör miner till sina klasskamrater för att verka vilja få en bekräftelse. 
Han säger att han vill ha rollen som ”busig” och han är medveten om sina handlingar 
och sitt agerande. Under intervjun är båda Pelle lite nervösa och känns inte lika 
självsäkra som de tycks vara i klassrummet. Båda Pelle som intervjuades gav korta 
svar, trots att de båda verkade angelägna om att intervjuas. Förlorade de sina roller 
då gruppen var utom räckhåll? Men då jag följer med en Pelle in till klassrummet 
träder han in i den främre regionen (Goffman, 2000) och han börjar direkt söka 
klasskamraternas ögonkontakt och flinar lite. Många gånger väljer läraren att inte 
säga till Pelle då han stör eller går omkring. Kanske beror det på att förväntningarna 
på honom är så låga att lärarna inte tycker att det är någon idé att säga till. Min 
analys av Pelles roll är den att han kan ha det svårt med skolan och försöker dölja 
dessa brister genom att få uppmärksamhet för andra handlingar. Han är väl medveten 
om rollen och skulle kunna vara en, enligt Goffman (2000), cynisk individ då han är 
medveten om sin roll men egentligen inte identifierar sig med den. Han säger själv 
att han tycker att rollen är rolig. Då klasskamrater och lärare har fått uppfattningen 
om Pelle som ”pajas” är det svårt för honom att ta sig ur denna roll och han kan ha 
fastnat i den (Nilsson, 1993).  

Pelle har svårt för att sitta still under lektionerna och söker ofta uppmärksamhet, 
vilket i sin tur leder till att hans lärande påverkas negativt. Det går åt mycket tid och 
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energi för att upprätthålla denna roll, trots att han får hjälp av kamraterna som 
förväntar sig ”bus” från honom. Att lära tillsammans med andra och i interaktion 
med andra kan bli svårt för Pelle då förväntningarna från klasskamraterna är att han 
ska vara rolig och inte målmedveten gällande uppgifterna. I intervjun med en Disa 
berättade hon om ett spel som skulle göras och hur andra elever skojade om att hon 
skulle arbeta med en Pelle. Detta gav mig känslan av att det var ett hån riktat mot 
Pelle och att uppfattningen var att Pelle inte var en klasskamrat som man skulle 
arbeta med då man ville ha resultat.  

Under min observation lade jag märke till förväntningarna från läraren då bland 
annat en Pelle inte tilläts hämta en bok ensam från biblioteket. Likaså svarade en 
Disa på ett sätt som visar att eleverna är väl medvetna om de vuxnas tankar då hon 
sade: ”Och det var inte Pelle eller så, som du tror…” Detta visar på att de andra 
klasskamraterna också är medvetna om förväntningarna som finns på Pelle. En Pelle 
svarade att han ofta måste röra på sig då han har tråkigt. Enligt Nilsson (1993) kan 
detta bero på att han inte är tillräckligt motiverad och kanske inte vet vad han ska ha 
kunskapen till. Detta gör att Pelle inte tillägnar sig ny kunskap på ett effektivt sätt.  

För att Pelle ska kunna få en annan bild av sig själv, som en aktiv och vetgirig elev, 
måste förväntningarna från lärare och klasskamrater förändras (Nilsson, 1993). 

6.4 Tysta Tilde 
Tilde lägger man märke till på så vis att hon inte hörs eller syns. Ibland kan det gå en 
hel skoldag utan att hon säger något inför klassen. Det som är intressant är att en 
Tilde var väldigt pratsam under intervjun och blygheten var som bortblåst, men då 
hon gick tillbaka till klassrummet gick hon tyst och satte sig vid sin bänk utan att 
möta någon klasskamrats blick. Gruppen påverkar Tilde och hon vill förmodligen 
inte bryta mot de förväntningar som finns på henne. Liksom Pajasen Pelle kan Tilde 
ha fastnat i rollen (Nilsson, 1993). Klasskamraterna förväntar sig inte att Tilde säger 
så mycket, utan det är tydligt att de tänker på Tilde som tystlåten. Att några elever 
säger en av Tildes namn då vi pratar om ”duktiga” elever visar att dessa elever har 
uppfattningen att om man är tyst så är man duktig. En Tilde säger att hon pratar mer 
hemma och detta visar på att hennes roll i klassen tydligt påverkas av 
klasskamraterna och sammanhanget. I den främre regionen har hon därmed rollen 
som blyg, medan hon i den bakre regionen är pratsam och framåt (Goffman, 2000).  

Tilde räcker väldigt sällan upp handen, vilket kan leda till att hon kan sitta med 
funderingar som hon inte får svar på. Strandberg (2006) menar att man kan förstå var 
elevens tankeprocesser befinner sig via de frågor som eleven ställer. Men då Tilde 
aldrig ställer några frågor vet läraren inte hur hennes tankegångar går. Det är endast i 
böckerna som läraren kan se vad hon tycks kunna. 

Under en engelsklektion räckte inte Tilde upp handen trots att jag senare såg i hennes 
glosbok att hon kunde. Detta gör att hon går miste om att få bekräftelse på sin 
kunskap och att, i detta fall, få öva på att prata engelska vilket är ett viktigt moment. 
Tilde är aktiv i undervisningen på så vis att hon tycks göra uppgifterna som ska 
göras, men hon yttrar sig sällan, vilket gör att hon kan ses som passiv i vissa 
situationer. När man är aktiv är inlärningen mycket mer effektiv än då man är passiv 
(Nilsson, 1993) och på så vis påverkas lärandet av Tildes roll som tystlåten. Hon 
missar många tillfällen då det bjuds in till dialog med lärare och klasskamrater, vilket 
enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) är väldigt viktigt för lärande. Språket hör 
samman med lärandet och då vi interagerar med varandra, bildas ett underlag för vårt 
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tänkande. Detta växelspel mellan interaktion och tänkande är lärandets grund 
(Strandberg, 2006) och dessa tillfällen går Tysta Tilde ofta miste om. 

Vid flera tillfällen såg jag läraren försöka uppmuntra Tilde till att prata mer och 
ibland lyckades det. Oftast skakade dock Tilde på huvudet och ville inte svara. Min 
tolkning av detta är att läraren försöker uppmuntra Tilde och få upp henne ur den roll 
som hon tycks ha fastnat i. Ju längre det pågår, desto svårare blir det.  

En intressant händelse utspelade sig under en idrottslektion där en Tilde tog initiativ i 
en grupp. Gruppen bestod, enligt min tolkning, av tystlåtna elever och Tilde fick 
därför finna sig i en annan roll, som initiativtagare. Detta sker, enligt Svedberg 
(2007) då individer med liknande egenskaper sammanförs i en grupp.  

6.5 Ledaren Kim 
Enligt min tolkning har Ledaren Kim hög status och många av klasskamraterna ser 
upp till henne. Hon ser dock inte sig själv som en ledare. I en intervju med en Kim 
sade hon att hon inte står för mycket i centrum, vilket motsäger det som jag har sett 
under observationerna. Hennes real-jag (Taube, 2007) stämmer därmed inte överens 
med de observationer som jag har gjort. Många stannar vid hennes bänk för att prata 
då de ska hämta en bok eller vässa pennan och känslan av att många vill vara hennes 
vän är stark. Under en matematiklektion då Kim fick ett tal som hon inte kunde svara 
på försvann självsäkerheten och hon stirrade ner i bänken och blev tyst. Denna sida 
är inget som Kim verkade vilja visa upp. Hon har en roll som självsäker, men här 
blev hon ställd mot väggen och visste inte hur hon skulle bete sig. Förmodligen 
kände Kim att hon inte kunde upprätthålla den roll som hon hade i klassen och blev 
osäker. Men här ställde klassen upp för henne och ingen kommenterade det eller lade 
någon vikt vid det inträffade. Enligt Goffman (2000) visar detta på att publiken 
(klassen) accepterade en tillfällig bakre region-status. Att Kim inte kunde eller inte 
ville visa att hon inte kunde svaret kan tyda på att hon inte känner stöd från sina 
klasskamrater. Efter en fem dagars lång observation är det omöjligt att säga, men 
enligt Olofsson och Sjöström (1993) kan en dålig gemenskap i klassen påverka 
elevernas lärande då eleverna inte vågar visa lika mycket av sig själva. 

Kim säger att hon inte bryr sig om vad de andra tycker, men under observationen 
lade jag märke till att detta inte stämmer. Hon lade mycket energi vid att känna 
samhörighet med de andra klasskamraterna och läraren fick ofta säga till henne att 
hon pratade för mycket med sina klasskamrater. Kim har en roll som hon tycks 
angelägen om att behålla och hon tycks vilja visa sig självsäker, vilket kan påverka 
hennes lärande negativt då hon inte vill erkänna då hon inte förstår eller kan lösa en 
uppgift. Hon kan verka aningen nonchalant, vilket kan tolkas som att hon tycker att 
uppgiften är svår men inte vill erkänna detta inför sina klasskamrater. Gällande dessa 
uppgifter blir Kim passiv och inlärningen blir på så vis inte lika effektiv (Nilsson, 
1993).  

Under observationen sade en Kim att hon tyckte att lärarna ofta skyllde på henne då 
något inträffade. Är det så att denna Kim har känslan av att vara ”utsatt” av lärarna är 
detta inte gynnsamt för hennes lärande. En bra relation till lärarna är väldigt viktig 
för lärandet då värderingen och förväntningen som Kim känner från läraren påverkar 
hennes självbild (Taube, 2007).  
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6.6 Sammanfattande diskussion 
Duktiga Disa tycktes, enligt teorin om ”god cirkel” (Taube, 2007), befinna sig i en 
sådan. Då hon är stark i vissa ämnen och får positiv respons påverkar detta även de 
andra ämnena positivt. Av den positiva responsen och förväntningarna från lärare får 
Disa motivationen att vilja lära sig mer. I klassen får hon bilden som ”duktig” 
bekräftad (Svedberg, 2007).  

Vanliga Vilmers egenskaper är inte utmärkande som de andra rollernas och därför 
kan en analys vara lite svårare här, samtidigt som det är just det som är intressant. 
Vilmer kan lätt hamna i skymundan då han förväntas göra det som man ska. Då 
förväntningarna på honom inte är högre, utvecklas han kanske inte lika mycket som 
han skulle ha kunnat. Förväntningar från lärare och klasskamrater skulle ha kunnat 
påverka Vilmers bild av sig själv (Nilsson, 1993) som just nu, enligt en intervju med 
en Vilmer, är just ”vanlig”. 

Pajasen Pelle tycks, i motsats till Duktiga Disa, ha hamnat i en ”ond cirkel”. Han 
verkar lägga mycket fokus på att upprätthålla rollen som ”pajas” och enligt en teori 
(Nilsson, 2005) kan hans jakt på bekräftelse vara viktigare än att han har en god 
självbild. Lärandet hamnar därmed i skymundan. Vad detta beror på är svårt att säga 
efter så kort tid, men en teori är att han kan ha gjort misslyckanden tidigare som 
påverkar honom. Eller så kan förväntningarna på honom som rolig vara så höga att 
Pelle har fastnat i rollen (Nilsson, 1993). En annan teori är att Pelle, via sina 
handlingar, försöker dölja sina brister i skolan (Nilsson, 2005, Goffman, 2000). En 
påföljd blir då att Pelle går miste om ännu fler lärandetillfällen. 

Ibland går det hela skoldagar utan att Tysta Tilde hörs i klassrummet. Då lärandet 
blir mer effektivt då man är aktiv (Nilsson, 1993), påverkar Tildes roll som tystlåten 
hennes lärande. Hon går miste om dialoger med lärare och klasskamrater som är 
viktiga för lärandeprocessen (Strandberg, 2006). Då språket hör samman med 
lärandet och vi lär oss i interaktionen med andra, går dessa tillfällen förlorade under 
lektionstid. 

Ledaren Kim tycks ha hög status bland klasskamraterna. Min tolkning av hennes roll 
är att hon tycks angelägen om att upprätthålla denna roll och det kan ta fokus från 
lärandet. I en situation där en Kim ”ställdes mot väggen” sjönk hon ned i stolen och 
enligt Olofsson och Sjöström (1993) kan det tyda på att gemenskapen i klassen inte 
är så god då eleverna inte vågar visa så mycket av sig själva. 

Självklart handlar lärande inte bara om förväntningar och roller, utan om så mycket 
mer. Människan är inget passivt ”offer” för fastställda omständigheter, utan hon kan 
aktivt gripa in i sin omgivning och förändra den genom sin verksamhet (Jerlang, 
2008). I denna studie har jag dock kommit fram till att med rollen kommer 
förväntningar som eleven försöker leva upp till. Förväntningar har bildats i gruppen 
och av tidigare erfarenheter. Dessa förväntningar har inverkan på självbilden då 
självbilden påverkas av hur andra människor ser på oss. Självbilden, i sin tur, kan 
påverka lärandet och tvärtom. Har eleven en positiv självbild vågar denne tro på sina 
prestationer och en god cirkel kan skapas, samtidigt som erfarenheter av de egna 
skolprestationerna kan påverka självbilden. Anser eleven att dennes skolprestationer 
inte är så bra som eleven velat, kan självbilden bli negativ och eleven kan hamna i en 
ond cirkel.  

Roll → Förväntningar → Självbild ↔ Lärande 
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6.7 Fortsatt forskning 
Avgränsning är något som måste göras då tid och utrymme inte finns för att kunna 
omfatta allt. I fortsatt forskning hade det dock varit intressant att observera rasterna 
för att se om eleverna har samma roller där eller om det skiljer sig. Vilket samspel 
sker då? Det hade även varit intressant att titta på enskilda elever för att se om deras 
roller skiljer sig beroende på ämne. I denna studie har idealtyper använts, men då 
hade det förmodligen varit bättre att titta på förutbestämda och specifika elever.  

En annan intressant studie hade varit om man hade fått tillfälle att följa en klass som 
nyligen bildats, till exempel då klasser splittrats för att slås ihop med nya. Därefter få 
göra en uppföljning ett eller två år senare för att se om rollerna har förändrats. 

Angående förväntningar, är ett annat förslag att intervjua läraren och observera hur 
lärarens förväntningar på de olika rollerna yttrar sig i undervisningen. Jag skulle 
även finna det intressant att forska vidare kring hur man skulle kunna försöka 
förändra dessa roller. 

 



33 

7 REFERENSLISTA 
 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 
Studentlitteratur 

 

Bartholdsson, Å. (2007). Med facit i hand: normalitet, elevskap och vänlig 
maktutövning i två svenska skolor. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007 

 

Bliding, Marie (2004). Inneslutandets och uteslutandets praktik: en studie av barns 
relationsarbete i skolan. Diss. Göteborg : Univ., 2004 

 

Carlgren, I. (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Goffman, E. (2000). Jaget och maskerna. Stockholm: Prisma 

 

Granström, K. & Einarsson, C. (1995). Forskning om liv och arbete i svenska 
klassrum. Stockholm: Liber 

 

Jerlang, E. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber 

 

Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

 

Nilsson, B. (1993). Individ och grupp: en introduktion till gruppsykologi. Lund: 
Studentlitteratur 

 

Nilsson, B. (2005). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur 

 

Olofsson, P-O. & Sjöström, B. (1993). Existens och sociala relationer. Skiss till en 
existentialistisk socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder –Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Pennington, D.C., Gillen, K. & Hill, P. (1999). Social psychology. New York: 
Oxford University Press 

 



34 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 

 

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. 4., 
[bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende. Psykologiska teorier, empiriska 
undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Uddevalla: Norstedts Akademiska 
Förlag 

 

Thornberg, R. (2004). Grupprocesser och social påverkan. Socialpsykologi med 
fokus på skolan. Linköping: Linköpings universitet 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 



1 

 

BILAGA 1 
Intervjufrågor 
 

Vilka klasskamrater kommer du att sakna under jullovet? 

Hur trivs du i klassen? 

Vem/Vilka vill du helst vara med? 

Brukar de/han/hon vilja vara med dig också? 

Om du hamnade på en öde ö – vilken av dina klasskamrater skulle du vilja ta med 
dig då? Hur kom det sig att det blev just han/hon? 

Hur skulle du beskriva dig själv i klassrummet (under lektionerna)? 

Hur tror du att dina klasskamrater skulle beskriva dig? 

Hur är du hemma? 

Hur är du tillsammans med andra som inte går i din klass? 

Tycker du att det är någon skillnad? 

Tror du att du har någon sådan där roll i klassen..? (Här förklarade jag vad jag 
menade med roll och tog exempel, bland annat från de ”Snövit och de sju dvärgarna” 
där dvärgarna har varsin roll) 

Vilken är det i så fall? 

Vilken roll skulle du vilja ha? 

Hur kommer det sig att du inte har/har den rollen? 

Tycker du att det finns olika roller i din klass? 

Vilka? 

Varför blir det så, tror du? Vad kan det bero på? 
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BILAGA 2 
Påståendelappar 
 

Jag tycker om skolan. 

Jag tycker inte om skolan. 

Jag tycker om min klass. 

Jag tycker inte om min klass. 

Jag ser mig själv som snäll och omtänksam mot mina klasskamrater. 

Jag ser mig själv som lite busig i klassrummet. 

Jag får ofta mina klasskamrater att göra som jag vill. 

Jag vill få alla att skratta. 

Jag klarar inte alltid av att sitta still i klassrummet. 

Jag känner mig lite utanför. 

Jag önskar att jag fick mer uppmärksamhet. 

Jag ser mig själv som lite blyg och tystlåten i klassrummet. 

Jag ser mig själv som en flitig och duktig elev. 

Jag hjälper ofta mina klasskamrater under lektionerna. 

Jag går helst för mig själv. 

Jag tycker om att synas och höras.  

Jag vill inte stå i centrum. 

Jag kan leka med alla i klassen. 

Inget av dessa kort stämmer. 

 

 


