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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att studera sambanden mellan olika samtalsroller och 

samtalsdominans. Vi observerade ett arbetslagsmöte på en grundskola samt intervjuade två av 

lärarna som ingick i arbetslaget. Med hjälp av Dueks taxanomi över samtalsroller och Linells och 

Adelswärds teorier om samtalsdominans har vi sett tendenser på att det finns ett samband mellan 

olika samtalsroller och kvantitativ och innehållslig samtalsdominans.  

Resultaten visar att arbetslagsmedlemmarna sammanlagt uppfyllde sju av tretton samtalsroller 

samt att några av lärarna skiftade mellan olika samtalsroller under mötets gång. De samtalsroller 

som uppfylldes var urspårare, underlättare, framryckare, debattör, tillbakadragare, överpratare och 

underpratare. Resultaten visar även att den läraren som har den högsta kvantitativa 

samtalsdominansen inte har den högsta innehållsliga samtalsdominansen. Det sambandet som var 

mest tydligt och gick att utläsa i vår studie var mellan samtalsroller och den innehållsliga 

samtalsdominansen. Anledningen till detta kan tänkas vara att den kvantitativa 

samtalsdominansen endast visade det totala antalet ord lärarna yttrade under mötet medan den 

innehållsliga samtalsdominansen visar vem som styrde samtalet och förde diskussionerna framåt. 

 

 

Nyckelord: Arbetslag, Samtalsroller, Samtalsdominans, Observation, Intervju, Samverkan. 
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Inledning  

 
En idéspruta, en verkställare, några arbetsmyror och kanske någon som tänker efter lite mera och 

reflekterar innan man trycker på startknappen. 

 

Citatet ovan är taget från en intervju med en av lärarna i det arbetslag som ingår i denna studie. 

Läraren lyfter fram vilka roller hon anser är viktiga inom ett arbetslag. Vår tolkning är att läraren 

ger uttryck för att det finns, och behövs, olika roller för att arbetslagsarbetet skall fungera. 

I detta examensarbete har vi studerat hur samtalsroller och samtalsdominans tar sig i uttryck 

under ett arbetslagsmöte på en grundskola för senare år. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen som ingår i lärarutbildningen har ett intresse för ämnet väckts hos oss då vi märkt 

att lärare intagit olika slags roller i arbetslaget. Med detta arbete har vi fått möjlighet att studera 

hur just samtalsroller och samtalsdominansen ser ut och hur lärare själva reflekterar kring 

samtalsroller och arbetslagsarbete.  

Vi vill tacka de lärare som ställt upp i denna studie och låtit oss observera ett arbetslagsmöte 

samt deltagit i en intervjustudie för att på så sätt låta oss ta del av deras egna tankar och 

reflektioner.   
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Bakgrund 

Skolan som organisation står ofta i fokus för diskussioner, både inom den politiska sfären som 

bland samhällsmedborgare. Diskussionerna är många och skolan som institution blir ofta 

reformerad på både nationell och regional nivå. När ett samhälleligt problem uppstår får skolan 

ofta genomgå förändringar men trots detta verkar skolan aldrig bli riktigt bra. Det stora 

samhälleliga intresset för skolan gör det angeläget att studera skolan som arbetsplats där 

utveckling och samarbete hör till vardagen för professionen.1 Att använda begreppet arbetslag 

kan vara problematiskt eftersom dessa kan se väldigt olika ut i verksamheterna. Vanligen tycks 

ändå arbetslaget innefatta ämnesövergripande arbetslag där lärare från skilda ämnen samarbetar 

kring en stor grupp elever.2 

Arbetslagsmötet är en arena där lärare får möjlighet att planera sitt samarbete och diskutera 

frågor som är relevanta för den pedagogiska verksamheten.3 Inom grupper uppkommer det alltid 

någon form av rollfördelning där medlemmarna exempelvis beter sig på olika sätt eller får 

varierande uppgifter tilldelade sig.4 För denna undersökning är det arbetslagets samtalsroller som 

uppstår på ett arbetslagsmöte som står i centrum.  

Både Eva Hammar Chiriac5 och JodyLee Estrada Duek6 har studerat hur samtalsroller 

påverkar grupparbeten vid problembaserat lärande i studentarbetslag. Hammar Chiriacs och 

Dueks resultat visar att det förekommer ett antal olika samtalsroller och att studenterna skiftar 

mellan olika samtalsroller under arbetets gång samt att studenterna antar samma typ av 

samtalsroller i olika gruppkonstellationer.  

Linell och Gustavsson har studerat vilka dominansfaktorer som påverkar dialoger och de 

menar att det är relevant att studera samtalsdominansen för att förstå varför människor tar olika 

mycket plats i ett samtal.7  

Avsikten med detta examensarbete är att studera det eventuella sambandet mellan 

samtalsroller och samtalsdominans inom ett lärararbetslag på en grundskola för senare år. Vi har 

genomfört en observationsstudie samt en intervjustudie för att identifiera samtalsroller samt 

analysera samtalsdominansen i det utvalda arbetslaget.  

 

                                                 
1 Ohlsson (2004). s. 13. 
2 Ibid., s. 56. 
3 Ibid., s. 81. 
4 Nilsson (1993). s. 50f. 
5 Hammar Chiriac (2003). s. 12f. 
6 Duek (2000). s. 75–107. 
7 Linell & Gustavsson (1987). s. 237.  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som 

är relevanta för denna studie.  

Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen kommer att presenteras i tre olika övergripande teman som innehåller 

begreppsdefinitioner som är relevanta och centrala utgångspunkter för denna undersökning. 

Dessa är grupper och arbetslag, samtal och avslutningsvis samtalsroller. 

Grupper och arbetslag 

Lars Svedberg är professor i socialvetenskap vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm och har 

sedan slutet av 1980-talet publicerat flertalet forskningsstudier inom området. I boken 

Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap har Svedberg sammanställt gruppteoretiska 

perspektiv och centrala begrepp inom forskning om gruppsykologi.  Svedberg menar att det är 

problematiskt att definiera begreppet grupp och väjer därför att tala om olika slags grupper istället 

för en enda gruppbetydelse. Svedberg talar om primärgrupp och sekundärgrupp där primärgruppen 

beskriver ”små grupper med personliga relationer” som personer föds in i. Svedberg menar att 

skillnaden mellan dessa två grupper ligger i att det inom sekundärgruppen finns en större distans 

mellan medlemmarna där arbetslaget kan nämnas som exempel.8  

Rolf Granér är legitimerad psykolog och lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö och 

har mångårig erfarenhet av utbildning och handledning av olika typer av grupper. Granér redogör 

i boken Arbetsgruppen - den professionella gruppens psykologi för grundläggande gruppsykologiska 

teorier som har direkt anknytning till arbetslivet. Syftet med boken är att belysa hur 

organisationsstrukturer påverkar människor och deras syn på arbetet och på gruppers samarbete.9 

Granér menar att det i dagens samhälle ställs höga samarbetskrav och att människor måste ta 

tillvara på de resurser som finns inom grupper, inte minst gäller detta för arbetslag inom 

skolvärlden. Även Granér menar att gruppbegreppet är svårdefinierat och att grupper kan se olika 

ut, därför är det även viktigt att definitionerna ser olika ut. Granér har trots detta en övergripande 

gruppdefinition och beskriver begreppet ”som ett antal individer som befinner sig i interaktion 

med varandra så de utvecklar syften, organisation och normer som deltagarna agerar utifrån”.10 

Kjell Granström är legitimerad psykolog, professor i pedagogik samt docent i kommunikation 

vid Linköpings universitet. Granström redogör i boken Dynamik i arbetsgrupper - om grupprocesser på 

                                                 
8 Svedberg (2007). s. 15f. 
9 Granér (1991). s. 9. 
10 Ibid., s. 17. 
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arbetet för dynamik inom arbetslagsgrupper med utgångspunkt i gruppteoretiska perspektiv med 

fokus på vardagliga företeelser som uppstår i nästan alla former av grupparbete. Granströms 

definition av grupp liknar Granérs och lyder ”alla grupper, även mycket tillfälliga sådana, har i 

regel en uppgift att arbeta med”.11 

Förutom svårigheterna med att hitta en generell definition av gruppbegreppet lyfter även 

tidigare forskning fram vikten av gruppens storlek. Gruppstorleken har betydelse för hur väl en 

grupp kan samarbeta. Fördelen med en mindre grupp är att varje medlem får möjlighet att både 

ge och ta plats i gruppens arbete.12 Det har visats att gruppstorleken har betydelse för 

effektiviteten i gruppens arbete och att mellan fem till sju personer är den storlek som bör 

eftersträvas.13  

Granér skriver att det finns en övre och undre gräns när man talar om gruppers 

förutsättningar för ett fungerande samarbete. Den optimala gruppstorleken är svår att precisera 

men ju större en grupp är desto större är risken att fler medlemmar håller sig passiva, främst i 

diskussioner. Dock är chansen större att få en mer variation på talanger och skilda personligheter 

om gruppen är större. Kommunikationen fungerar bättre i den lilla gruppen om cirka tre till fyra 

personer eftersom det blir mer personligt vilket medför att risken för passiva medlemmar 

minskar. Forskning av gruppstorleken har visat att det finns en övre gräns på åtta till tio personer 

för att ha en fungerande arbetsgrupp. I större grupper ökar de organisatoriska problemen såsom 

mötesträffar eller arbetsfördelning.14 

Den typ av grupp som är aktuell för denna studie är arbetslag besående av lärare. Björn 

Gíslason och Lars Löwenborg är båda legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av 

arbete i skolan. I boken Lärarens arbete definierar de ett arbetslag som en formell grupp som utför 

bestämda uppgifter utifrån den givna organisationens övergripande mål. En annan definition av 

arbetslag som Gíslason och Löwenborg fastslår är att det är ett antal personer som har ett 

gemensamt uppdrag och gemensamma mål som alla inom gruppen strävar efter att uppfylla.15 

Granström menar även att en arbetsgrupp är tänkt att fungera som ett samarbete mellan 

personerna i gruppen i syfte att lösa vissa givna arbetsuppgifter. Arbetsplatsens historia, struktur 

och ansvarsfördelning är faktorer som påverkar individerna i gruppen och gruppens arbete.16 Ett 

arbetslag i skolan kan sägas tillhöra en organiserad grupp eftersom bildandet av gruppen skett 

utanför gruppen men som accepteras av de medlemmar som ingår i gruppen.17 

Elisabeth Ahlstrand skriver i sin doktorsavhandling Lärares samarbete – en verksamhet på två 

arenor. Studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium om mötet mellan myndighetens krav på att 

                                                 
11 Granström (2006). s. 63. 
12 Svedberg (2007). s. 103. 
13 Ibid., s. 116. 
14 Granér (1991). s. 83. 
15 Löwenborg & Gislason (2003). s. 58. 
16 Granström (2006). s. 9. 
17 Granér (1991). s. 18. 
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lärare skall samarbeta och den långa traditionen av att lärare förväntas genomföra arbetets 

centrala uppgifter på egen hand.18 Syftet med Ahlstrands avhandling är att belysa lärares 

arbetslagsarbete samt andra samarbetssituationer inom skolan och den övergripande 

frågeställningen är att undersöka hur lärare samarbetar och vilken inställning lärarna har till 

samarbetet.19 För att studera detta har Ahlstrand genomfört observationer och intervjuer samt 

tagit del av lärares dagboksanteckningar.20 Ahlstrands resultat visar bland annat att samarbete 

mellan lärare innefattar planeringsarbete samt utbyte av erfarenheter och tankar och att kollegialt 

samarbete är önskvärt. Det framkommer även att lärare upplever att elevvården har en viktig 

funktion för arbetet men att det även är problematiskt då lärarna själva upplever att de saknar 

kompetens i många frågor som berör elevvård. Lärarna anser även att det läggs för lite tid under 

arbetslagskonferenser på elevvård.21 

Ingmarie Munkhammar skriver i sin doktorsavhandling Från samverkan till integration – arena för 

gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar. En studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar 

en samverkan om olika former av samverkan. Syftet med avhandlingen är att försöka beskriva hur 

lärare inom olika verksamheter, såsom förskola och skola, formar en samverkan samt vilka villkor 

som möjliggör kollegialt samarbete. Med hjälp av observationer och intervjuer har Munkhammar 

studerat tre arbetslag där förskollärare, lärare och fritidspedagoger ingår på tre olika skolor. Den 

övergripande frågeställningen för avhandlingen är hur ovanstående pedagoger samverkar och 

vilka förväntningar och tankar de har om det gemensamma arbetet.22 Resultaten visar att det var 

svårt för pedagogerna att samverka då de inte arbetar för samma mål. Arbetslaget har inte varit 

ett naturligt forum där reflektioner kring verksamheten lyfts fram. Det finns även en outtalad 

förväntan att denna samverkan mellan pedagogerna skall leda till utveckling men utan 

gemensamma mål kan inte detta uppnås. Både observationsstudien och intervjuerna visar likande 

resultat.23  

Samtal 

Per Linell är professor inom språkvetenskap vid Linköpings universitet och har tillsammans med 

medarbetare under lång tid arbetat med olika former av samtal. Linell har i sin bok Samtalskulturer 

gjort en sammanställning av flera olika empiriska studier som han på olika sätt varit inblandad i. 

Det övergripande syftet med boken är att beskriva olika samtalssituationer i samhället som Linell 

betecknar som samtalskulturer.24 Samtalskulturer är olika kommunikativa verksamhetstyper med 

olika former av deltagaruppställningar, interaktionsformer och innehåll. En verksamhetstyp är en 

                                                 
18 Ahlstrand (1995) s. 1. 
19 Ibid., s. 11. 
20 Ibid., s. 42. 
21 Ibid., s. 86, 111ff. 
22 Munkhammar (2001). s. 57. 
23 Ibid., s. 120ff. 
24 Linell (2011). s. 7. 
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verksamhet som har relativt bestämda ramar och Linell behandlar i första hand möten och 

samtalskulturer som uppstår i professionella sammanhang där människor agerar i sin yrkesroll.25  

Linells uppfattning är att kommunikation inte kan reduceras till att handla om enskilda 

individers agerande utan att kommunikationen i allra högsta grad påverkas av den sociala 

verksamheten deltagarna befinner sig i. Det individer menar med sina yttranden och handlingar är 

sammanlänkade med deras plats inom den övergripande verksamheten, som i sin tur tillhör olika 

praktiker som är kulturellt bestämda och består av mer eller mindre rutinmässiga mönster för hur 

vi organiserar vårt umgänge och löser olika specifika uppgiftstyper.26 

Linell definierar samtal som interaktion som genomförs mellan två eller flera personer som 

befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Själva samtalet uppstår genom interaktion 

genom både tal och kroppsspråk.27  

Linell skriver om samtalsanalys, som på engelska kallas Conversation Analysis (CA), och 

redogör för pionjären Emanuel Schegloffs tre huvudproblem som dominerat Schegloffs 

forskning inom CA. Dessa tre problem kan sammanfattas med följande begrepp: 

sekvensorganisation, turtagningsregler och reparationstekniker. Samtliga av dessa begrepp är 

grundläggande för alla samtal och deras form och funktion.  

Samtalssekvensorganisation uppstår genom de sammanhängande yttrandena som 

samtalsdeltagarna skapar och dessa är nödvändiga för att en koherent innehålls- och 

förståelseutveckling skall uppstå. I samtal är det nödvändigt att deltagarna yttrar sig, lyssnar och 

tolkar andras bidrag. Deltagarna måste således växla mellan rollerna som talare och lyssnare. Vid 

formella sammanträden organiseras ofta turtagningsreglerna lokalt och ändras utifrån olika 

situationer. Det är hur dessa turtagningsregler omsätts i praktiken som turtagningssystemet 

handlar om. Inom alla språkliga sammanhang finns en risk för missförstånd och 

reparationstekniker används för att förebygga potentiella missförstånd och reparera de 

förståelseproblem som kan uppstå under samtalsprocessen.28 

Samtalsroller 

Inom gruppforskning används begreppet roll på ett annat sätt än i vanligt tal. En individ visar 

olika sidor av sig själv beroende av det sociala sammanhanget den befinner sig i och beroende av 

de övrig medlemmarnas förväntningar och sina egna behov.29 Svedberg menar att det finns en del 

roller som vi bär med oss genom livet medan andra kommer och går. Svedberg skiljer mellan 

formella och informella roller inom grupper. De formella rollerna är på förhand givna, såsom chef 

eller sekreterare, medan de informella rollerna som beskriver relationer och samspel inom 

gruppen ofta kan ses som personifieringar av de kvaliteter som finns inom gruppen som helhet. 

                                                 
25 Linell (2011). s. 84f. 
26 Ibid., s. 80. 
27 Ibid., s. 17. 
28 Ibid., s. 3f. 
29 Granér (1991). s. 93. 
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De informella rollerna beskrivs som överenskommelser mellan medlemmarna och behövs för att 

skapa en verklighet tillsammans.30  

Att roller uppstår inom grupper är någonting som framkommer i de flesta definitioner av 

grupper. Linell påpekar däremot att rollbegreppet kan uppfattas vara alltför statiskt när man 

diskuterar samtalsanalys och menar att begreppet roll inte återspeglar den dynamik som finns 

inom all interaktion. Linell anser att man kan använda begreppet positionering istället för roll då 

en roll inte avgör deltagares beteenden, utan olika deltagare orienterar och anpassar sig till olika 

roller. Linell menar därför att rollbegreppet skall fungera som en beteckning på olika 

förhållningssätt av stabila sammansättningar av förväntningar, rättigheter och skyldigheter. Linell 

anser att roller återger övergripande mönster i gruppdeltagares positioneringar och att roller är 

sammankopplade med gruppdeltagarnas förväntningar som de strävar efter att uppfylla.31  

Eva Hammar Chiriac har i sin avhandling Grupprocesser i utbildning - en studie av gruppers dynamik 

vid problembaserat lärande genomfört en studie bland psykologistudenter med fokus på 

problembaserat lärande (PBL) under slutet av 1990-talet. Det som utmärker PBL är att studenten 

sätts i centrum och styr sitt eget lärande tillsammans med andra studenter som i grupp skall lösa 

valda problem.32 Fokus för Hammar Chiriacs undersökning är de grupprocesser och mer precist 

handlar den om rolldifferentieringen. Syftet är således att identifiera, beskriva och tolka de 

grupprocesser som uppstår i psykologstudenternas basgrupp vid PBL.33 Materialet består av 

empiriska undersökningar utifrån fyra olika studentbasgrupper med vardera sex till åtta personer 

inkluderade samt en basgruppshandledare. Undersökningen sträckte sig över två terminer.34 

Hammar Chiriacs har använt sig av Dueks studier om hur roller fördelas bland studenter i 

olika basgrupper och om rollfördelningen beror på kön eller etnicitet. Duek menar att det går att 

urskilja tretton grupprocessbeteenden och fyra gruppfunktionsroller bland studenterna där 

grupprocessbeteendet handlar om personbundna egenskaper medan gruppfunktionsrollerna 

handlar om vissa specifika roller som tilldelas varje student.35 I detta examensarbete använder vi 

begreppet samtalsroll istället för Dueks båda begrepp grupprocessbeteende och 

gruppfunktionsroll eftersom studiens fokus ligger på de roller som synliggörs under ett 

arbetslagsmöte.  

Direkt observation har varit den huvudsakliga materialinsamlingsmetoden för Hammar 

Chiriac men observationerna har kompletteras med både enkät- och intervjustudier.36 Resultaten 

från Hammar Chiriacs studier visar bland annat att stunderna i de fyra basgrupperna kan anta 

flera grupprocessbeteenden där dessa ofta ligger nära varandra i beteende. Resultaten visar även 

                                                 
30 Svedberg (2007). s. 155f; Granér (1991). s. 127. 
31 Linell (2011). s. 178ff. 
32 Hammar Chiriac (2003). s. 12. 
33 Ibid., s. 18. 
34 Ibid., s. 76. 
35 Ibid., s. 30. 
36 Hammar Chiriac (2003). s. 72. 
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att studenterna behåller dessa grupprocessbeteenden hela terminen. Under andra terminen i 

undersökningen flyttades vissa basgruppsmedlemmar till en annan basgrupp och resultaten visar 

att dessa medlemmar behöll de grupprocessbeteenden som de haft i den basgruppen de tidigare 

tillhört.37   

JodyLee Estrada Duek redogör i artikeln Whos group is it anyway? för sin empiriska studie där 

hon undersöker jämlikhet mellan gruppmedlemmar utifrån faktorer som kön och etnicitet. Duek 

har observerat och spelat in tre studentgrupper som läser kursen Clinical Applications of the 

Basic Sciences, CABS, på UCLA, University of California, Los Angeles. Observationerna 

genomfördes under en sexveckorsperiod under höstterminen år 1994. Duek har även intervjuat 

studenterna och intervjuerna varade mellan fem minuter till en timme beroende på students 

villighet att besvara frågor. Duek ställde generella frågor om studenternas syn på gruppen, hur de 

upplevde att gruppen löste uppgifter och hur de reflekterade över sitt eget deltagande. 

Dueks studie visar att det finns ett antal återkommande roller i samtliga studentgrupper, dessa 

är: attackerare, debattör, överpratare, platsupptagare och att gruppmedlemmar söker erkännande 

från varandra. I intervjustudien framkommer det bland annat att en kvinnlig student upplever att 

det är svårt att ta ordet då det finns andra dominanta talare som är ledande i samtalet.38  

Inom en grupp utvecklas sociala hierarkier även om dessa många gånger är dolda. Det finns 

många sätt att rangordna medlemmarna efter egenskaper och förmågor. Denna rangordning 

förknippas till medlemmens position i gruppen och hur viktig denna är för gruppens syften. 

Granér talar om två viktiga kriterier vid sociala hierarkier, nämligen makt och status. Makt 

handlar enligt Granér om förmågan att få igenom sin vilja medan status handlar mer om hur 

medlemmarna värderas i förhållande till de övriga medlemmarna i gruppen. Granér menar att 

dessa bara delvis hänger ihop. Vissa människor kan ha hög social status men liten makt, som 

exempelvis populära artister. Det kan även vara tvärtom då en chefssekreterare kan ha stor makt 

men låg social status.39 

Den vanligaste organisationsmodellen i vårt samhälle är den hierarkiska som innebär att alla 

arbetar var för sig i en organisation där arbetsuppgiften är väldefinierade. Inom den hierarkiska 

strukturen skiljer sig makten och befogenheterna från varandra där till exempel en chef har den 

största makten.40 Det finns olika sätt att organisera en hierarki. Inom skolans värld kan vi tala om 

en teamorganisation eftersom verksamheten delas upp i olika enheter, i detta falla arbetslag, för 

att ansvara för exempelvis lokaler, elever och material. Syftet med denna typ av hierarki är att 

komma bort från arbetsspecialiseringen och istället fokusera på att skapa en större trygghet och 

arbetsro och där samarbete och ansvarstagande eftersträvas hos de anställda. En av principerna 

med denna modell är att ansvaret för arbetsuppgifterna delas tillsammans.41 

                                                 
37 Hammar Chiriac (2003). s. 125. 
38 Duek (2000). s. 75-107. 
39 Granér (1991). s. 115. 
40 Granström (2006). s. 10f. 
41 Ibid., s. 17f. 
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Teoretiska utgångspunkter  

En del av undersökningen syftar till att studera dominansfaktorn i samtalen på ett arbetslagsmöte 

och därför utgår studien från Linells och Adelswärds teorier om dominansmönster i samtal. 

Dominans sammankopplas ofta med begreppet makt vilket Linell menar är problematiskt, 

speciellt när det handlar om social makt. Linells definition av social makt är ”den bakomliggande 

förmågan en person har att vidta åtgärder med kontroll, styrning, sanktioner, belöningar och 

bestraffningar” medan begreppet makt är ”förmågan att konkret kunna påverka den nuvarande 

och framtida tillvarons villkor, för både sig själv och för andra, och ibland mot andras uttryckliga 

vilja”.42 

Linell och Gustavsson menar att en person kan dominera ett samtal genom en rad olika 

strategier som att initiera en aktivitet eller genom att föreslå en åtgärd. Linell och Gustavsson är 

noga med att visa på skillnaden i begreppen dominans och makt där forskarna menar att makt 

handlar om den bakomliggande strukturen att kunna påverka andra människor medan 

dominansen i samtalen syftar till uppdelningen av talutrymme mellan de samtalande parterna.43 

Enligt Linell finns det olika dimensioner av dominans i samtal där den övergripande 

betydelsen av samtalsdominans handlar om att en deltagare använder en större del av det lediga 

samtalsutrymmet. Den första dimensionen som är en utgångspunkt för denna studie är den 

kvantitativa dominansen som innefattar talmängden, det vill säga den som talar mest under samtalet 

mätt i antalet ord eller minuter. Den andra dimensionen är innehållslig dominans där innehållet i vad 

som sägs är det väsentliga, hög dominans innebär att en person bidrar med ett visst innehåll som 

stannar kvar i samtalet.44 

Viveka Adelswärd är professor och samtalsforskare vid Linköpings universitet och har likt 

Linell studerat samtalsdominans. Adelswärd skriver i boken Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi 

gör när vi samtalar att en person kan dominera ett samtal på olika sätt. Personer kan bland annat 

dominera samtal genom att endast tala själv, det vill säga utöva en kvantitativ dominans.45 

Adelswärd menar även att det går att dominera ett samtal genom att vara den som har rätt att 

ställa frågor och föreslå ämnen. Det kan finnas personer som inte behöver tala mest eller ställa 

flest frågor men det denne person säger är tänkvärt eller så bidrar personen med kommenterar på 

viktiga punkter som stannar kvar i diskussionen.46 Denna typ av dominans kan liknas med Linells 

innehållsliga dominans där innehållet i vad personen säger avgör dess dominans i samtalet. 

Tidigare forskning har visat att de personer som uppfattas som dominanta i samtal använder 

sig av särskilda strategier, så kallade dominansmarkörer eller dominansmönster. Dessa personer 

talar ofta långsammare än andra och ber inte om lov utan tar ordet vid bästa tillfälle. De talar 

                                                 
42 Linell (2011). s. 333. 
43 Linell & Gustavsson (1987). s. 237. 
44 Linell (2011). s. 333; Linell & Gustavsson (1987). s. 238ff. 
45 Adelswärd (1991). s. 60. 
46 Ibid., s. 61f. 
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oftare om egna ämnen och då kommentarer ges på andras ämnen väljer den dominanta talaren att 

anknyta sin kommentar till det egna ämnet. Den som dominerar ”mmm-ar” mindre när han 

lyssnar på den som blir dominerad men är ofta ivrig att nicka, bejaka och visa uppmärksamhet.  

Dessa använder också formuleringar som förstärker sina påståenden som exempelvis ”det 

förhåller sig på följande vis...” eller ”lösningen står att finna i ...” och så vidare. Adelswärd menar 

att den som redan har hög status använder dessa dominansmönster som hon menar är detsamma 

som makt.47 

En annan del av denna undersökning är att studera olika samtalsroller som kan uppstå under 

ett arbetslagsmöte. För att undersöka dessa samtalsroller utgår studien från Dueks teori över 

rolldifferentiering, det vill säga att olika roller uppstår inom grupper. Duek har utvecklat en 

taxanomi över 13 olika samtalsroller som människor kan uppfylla i olika typer av grupparbeten. 

Dessa samtalsroller används i denna studie som analysverktyg och beskrivs därmed närmare 

under rubriken databearbetning och analysmetod i detta examensarbete.48  

 

                                                 
47 Adelswärd (1991). s. 63. 
48 Duek (2000). s. 75-107. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan olika samtalsroller och hur 

samtalsdominansen ser ut inom ett arbetslag i grundskolan. I denna studie arbetar vi utifrån 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilka samtalsroller kan identifieras utifrån Dueks taxonomi under ett arbetslagsmöte samt 

hur ser den kvantitativa och den innehållsliga samtalsdominansen ut? 

 

2. Hur uppfattar två av lärarna i arbetslaget rollfördelningen och samtalsdominansen i 

gruppen?  

 

3. Vilket eventuellt samband finns mellan de identifierade samtalsrollerna och den 

kvantitativa samt den innehållsliga samtalsdominansen? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de två kvalitativa metoder som ligger till grund för 

denna studie. Examensarbetet utgörs av en observationsstudie samt en intervjustudie.   

Metod för datainsamling 

Innan den planerade observationsstudien genomförde vi två pilotstudier för att testa 

observationsschemat. Dessa observationer ägde inte rum i samma arbetslag som ingår i denna 

studie. Vi har även utfört en pilotstudie för att testa den intervjuguide som ligger till grund för 

intervjustudien.   

Det första steget i detta examensarbete var att observera ett arbetslagsmöte där första 

frågeställningen undersöks. Observationen var högstrukturerad eftersom syfte och 

frågeställningar var formulerade innan själva genomförandet. Ett tydligt observationsschema 

enligt Dueks taxanomi över samtalsroller användes under observationen, se bilaga 1. 

Observationen spelades även in på ljudband för att kunna ha ett material att gå tillbaka till vid 

analysen av samtalsdominansen.49 

För att besvara den andra frågeställningen har två lärare intervjuats, dessa lärare ingår i det 

arbetslag som tidigare observerats. Intervjustudien var en semistrukturerad respondentintervju 

där vi utgick från tematiserade frågeställningar som var uppdelade i huvudteman och underteman. 

Med andra ord följde intervjun en given struktur samtidigt som den var flexibel.50 Anledningen 

till att denna undersökning var en respondentintervju var för att vi ville ta reda på hur två olika 

lärare uppfattar samtalsroller och samtalsdominans, det var således intervjupersonerna som är 

studieobjektet.  

Intervjuguiden innehöll forskningsfrågor som sedan översattes till intervjufrågor för att 

intervjun på så sätt skulle kunna ge tematisk kunskap samtidigt som intervjufrågorna bidrog till 

ett dynamiskt, naturligt samtalsflöde.51  

Urval 

En förutsättning vid valet av studieobjekt var att skolan arbetar i arbetslag och att det inte fanns 

någon formell arbetslagsledare i gruppen. Förutsättningarna för denna studie skulle vara 

annorlunda om arbetslaget hade uttalade roller, som exempelvis arbetslagsledare eller sekreterare. 

I denna studie ville vi studera samtalsroller, detta skulle inte vara relevant att undersöka i ett 

                                                 
49 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007). s. 354. 
50 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 291; Kvale (2009). s. 146. 
51 Kvale (2009). s. 148. 
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arbetslag där en tydlig rollfördelning redan var etablerad. Ytterligare en anledning till att vi valde 

den aktuella skolan var av praktiska skäl eftersom en tidigare kontakt med skolan underlättade 

tillträdet för att genomföra studien.52  

Resultaten från observationsstudien låg till grund för urvalet av intervjuerna. Till 

intervjustudien har två lärare intervjuats där den ene läraren hade en dominerande samtalsroll 

medan den andre hade en mindre dominerande samtalsroll i arbetslaget. Urvalet var således det 

Merriam definierar som ett typfallsurval där vi som bedriver studien har en egenskapsprofil som 

vi sedan finner enskilda individer som uppfyller de kriterier vi söker och vill studera.53  

De lärare som ingår i denna studie kommer fortsättningsvis att refereras till som den kodning 

vi skapat för att avidentifiera dem. Varje lärare har fått ett nummer som är detsamma för både 

observations- och intervjustudien. Det var sex lärare i arbetslaget och de kommer i fortsättningen 

att refereras till som L1, L2, L3, L4, L5 samt L6. 

Den lärare i observationsstudien som visades besitta den minst dominerande rollen i samtalen 

var L2. Läraren tillfrågades men valde att inte delta i intervjustudien. Vi tillfrågade därför L4 om 

hon ville ställa upp, vilket L4 gärna gjorde. Även L4 uppfyllde en mindre dominerande roll i 

arbetslaget. 

Presentation av skolan samt intervjupersonerna 

Den skola som ingår i denna studie var en medelstor grundskola med elever från förskoleklass till 

och med årskurs nio. Studien ägde rum i ett arbetslag för grundskolans senare år. 

Den första läraren som intervjuades var L1 som har arbetat som lärare i cirka 20 år och 

undervisar i SO-ämnena. Hon har arbetat nästan lika länge på den skola som studien 

genomfördes på och har stor erfarenhet av att arbeta inom arbetslag. Den andra läraren som 

intervjuades var L4 som har arbetat som lärare tidigare men som haft ett uppehåll från läraryrket 

under flera år. L4 arbetar idag som lärare igen och är den senast anställde läraren i det arbetslag 

som vi studerat. Idag undervisar hon endast i musik i samtliga klasser på skolan samtidigt som 

hon läser upp sin behörighet som musiklärare. Hennes studier har krockat med de inplanerade 

arbetslagsmötena och hon har därför inte särskilt stor erfarenhet av arbetslagsarbete på just denna 

skola. 

Material 

Det material som ligger till grund för analysen av observationsstudien var det 

observationsschema som fylldes i under arbetslagsmötet. Arbetslagsmötet spelades även in på 

ljud och det inspelade materialet användes vid analysen av samtalsroller såväl som vid 

samtalsdominansen. Fördelen med detta var att materialet bevarades och att det fanns en 

                                                 
52 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 349. 
53 Merriam (1988). s. 63. 
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möjlighet att gå tillbaka till vid behov. Det inspelade materialet uppstiger sammanlagt till 120 

minuter. Det rika omfånget av information gjorde att en sållning av materialet var nödvändig, 

dock är det bättre att skala bort information från materialet än att tillfoga information i 

efterhand.54  

Den första intervjustudien spelades även in på ljudband och har transkriberats i sin helhet. 

Den andra intervjun genomfördes över telefon och därför fanns det inga inspelningsmöjligheter. 

Istället fördes löpande anteckningar under telefonintervjun som sedan sammanställdes i text, 

däremot finns inte intervjun transkriberad i sin helhet. Båda intervjustudierna låg till grund för 

intervjuanalysen och dessa tog cirka 30 minuter vardera.  

Databearbetning och analysmetod 

En transkribering, det vill säga upprepade genomlyssningar av materialet som möjliggör en 

skriftlig nedskrivning av vad som sägs, gjordes av det material som för undersökningen framåt 

samt ger exempel på de mest påfallande situationerna under analysarbetet för både observations- 

och intervjustudien.55 Transkriptionen återger en talvänlig version av samtalen där exemplen 

redovisas som en dramadialog, det vill säga det är en ny rad för varje ny kommentar, vilket ger 

läsaren en läsvänlig och tydlig struktur över samtalen.56 

Det observerade arbetslagsmötet varade i 120 minuter och hela detta förlopp ligger till grund 

för det ifyllda observationsschemat. Observationsanalysen skedde i tre nivåer där samtalsroller, 

kvantitativa dominansen samt den innehållsliga dominansen undersöktes. Eftersom 

observationsmaterialet består av två timmars bandinspelat samtal gjordes ett urval vid 

transkriberingen av den kvantitativa och den innehållsliga dominansen. Förutsättningen vid detta 

urval var att samtliga i arbetslaget berördes och på så sätt även hade möjligheten att påverka 

diskussionen genom individuell aktivitet. Den sammanlagda tiden för databearbetningen som rör 

samtalsdominans uppstiger till 17 minuter och 32 sekunder transkriberat material och består av 

tre olika allmänna diskussioner. Detta material användes både till analysen av den kvantitativa 

som den innehållsliga dominansen, materialet analyserades således vid två separata tillfällen med 

två skilda analyser som studerar två olika former av samtalsdominans.  

Dueks taxonomi 

Vid transkriberingen av observationen har observationsschemat används som grundar sig på 

Dueks taxonomi över rolldifferentiering. Dueks taxanomi består av tretton olika samtalsroller 

som alla betecknar en samtalsroll och vad som krävs för att uppfylla denna typ av samtalsroll.  

Den första samtalsrollen är attackerare. Ett karaktäristiskt beteende för en gruppmedlem som 

uppfyller rollen som attackerare är att denne uppträder aggressivt och försöker styra gruppens 

                                                 
54 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 354. 
55 Ibid., s. 354f. 
56 Norrby (2004). s. 90. 
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arbete utan de andras godkännande genom att exempelvis prata mycket och samtala på ett sätt 

som påminner om en föreläsning. 

Den andra samtalsrollen är urspårare, som stör gruppens fokus exempelvis genom att ställa 

frågor som inte är relevanta för det pågående arbetet eller genom att skämta och komma med 

oväsentliga kommentarer. Den tredje samtalsrollen är uppmuntrare och innebär att en person i 

gruppen ger ett uppmuntrande bidrag som fungerar som en slags återkoppling under samtalet 

som uppmuntrar talaren att fortsätta. Den fjärde samtalsrollen är underlättare och denna roll 

uppfylls då en person i gruppen kommer med underlättande bidrag som innebär att personen 

ställer frågor som underlättar förståelsen. 

Nästkommande samtalsroll är framryckare och innebär att en person tar en ledarroll i arbetet. 

Gruppmedlemmar kan även vara en grindvakt, vilket innebär att den uppmuntrar tysta 

medlemmar att delta. Gruppmedlemmar kan även uppfylla samtalsrollen som debattör som 

kommer med mycket inlägg i diskussioner och väljer att tala ofta eller länge om de ämnen som 

diskuteras. En annan samtalsroll är tillbakadragare som innebär att någon har ett lågt deltagande 

och detta kan vara en person som antingen är en aktiv eller passiv lyssnare likväl som en totalt 

ointresserad gruppmedlem.  

Det kan finnas personer i gruppen som tar sig en samtalsroll som observatör vilket innebär att 

man är uppmärksam på vad som sker i gruppen och i samtalet utan att själv komma med något 

bidrag. Andra gruppmedlemmar kan prata mycket och uppfylla samtalsrollen som överpratare som 

avbryter andra och tala högre än föregående talare för att få fram sin egen åsikt. Motsatsen till 

denna samtalsroll kallas underpratare och innebär att någon pratar lite, karakteristiskt för denna roll 

är att personen har dämpade samtal med bordsgrannen som handlar om andra saker än det som 

gruppen diskuterar.  

Den näst sista samtalsrollen är platsupptagare och innebär att person endast upptar en plats och 

gör oengagerade ljud eller kommentarer. Den sista samtalsrollen handlar om att en gruppmedlem 

söker erkännande från gruppledaren eller hela gruppen och vill söka godkännande och 

uppskattning. För att en pedagog skall karaktäriseras som exempelvis en ”överpratare” krävs det 

en upprepning vid minst tre tillfällen, det vill säga, pedagogen måste upprepade gånger avbryta 

någon annan för att karaktäriseras som denna typ av samtalsroll. 

Linells samtalsdominans 

Linells teori om samtalsdominans som berör den kvantitativa och innehållsliga 

samtalsdominansen användes som analysverktyg vid samtalsdominansen. När det gäller 

talmängden, det vill säga den kvantitativa dominansen, analyserades materialet med hjälp av 

räknade ord som varje arbetslagsmedlem sammanlagt yttrade under de tre utvalda samtalsämnena 

under arbetslagsmötet. 

Den innehållsliga dominansen krävde sin egen genomlyssning då vikten istället låg på vad 

pedagogerna sade och i vilken utsträckning deras uttalande stannade kvar i samtalet. Den 
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innehållsliga dominansen innefattade även vem som initierade nya diskussionsämnen och 

kommentarer som förde samtalet vidare mot ett beslutsfattande. 

Genomförande 

Under observationen satt observatören med vid bordet men höll i övrigt sig så passiv som 

möjligt, rollen var således en observatör som deltagare.57 Under observationen ifylldes 

observationsschemat där samtalsrollerna utifrån Dueks taxonomi fanns representerade. När en 

lärare uppfyllde ett karakteristiskt samtalsrollsbeteende från Dueks taxanomi gjordes en 

markering i observationsschemat. För att en lärare skulle uppfylla en samtalsroll krävdes en 

upprepning vid minst tre olika tillfällen under arbetslagsmötet. Arbetslagsmötet spelades in för att 

möjliggöra samtalsdominansanalysen samt för att kunna återge specifika exempel på när lärare 

uppfyllde olika samtalsroller. 

Den första läraren som intervjuades var den lärare som uppfyllde en hög samtalsdominans och 

vid senare tillfälle intervjuades läraren som hade en låg samtalsdominans under arbetslagsmötet.  

Den första intervjun genomfördes på den skola som lärarna arbetade på vid lunchtid i ett av 

grupprummen på skolan. Då det fanns möjlighet att göra en audioinspelning av intervjun fördes 

inga anteckningar under samtalets gång. Den utformade intervjuguiden låg till grund för båda 

intervjuerna och intervjustudien inleddes med ett klargörande av studiens syfte och samt de 

huvudteman som intervjun skulle behandla. Intervjun tog cirka 30 minuter och samtalet följde i 

stora drag den ordning som fanns i intervjuguiden som återfinns som bilaga 2. 

Den andra intervjun kunde inte genomföras på det sätt som vi först önskade. Det visade sig 

vara svårt att genomföra intervjuer med lärare i slutet av vårterminen då många av lärarna hade 

mycket att göra innan terminen avslutas. Trots att vi hörde av oss i god tid kunde vi inte få till ett 

möte med den andre lärare då hennes schema var väldigt fullbokat. Detta omkringgicks genom 

att istället genomföra en telefonintervju. Möjlighet att spela in denna intervju fanns inte och 

därför fördes löpande anteckningar under intervjun som sedan sammanställdes efter att intervjun 

avslutats. I denna intervjustudie var det inte avgörande att kunna observera intervjupersonernas 

kroppsspråk som en del av intervjuresultaten eftersom lärarnas egna uppfattningar och 

reflektioner var det väsentliga.58 Telefonintervjun tog cirka 30 minuter och följde samma 

intervjuguide som vid den första intervjun.  

Etiska aspekter 

När forskning bedrivs finns det vissa forskningsetiska principer att förhålla sig kring som 

presenteras i Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning”. Vi har förhållit oss till individskyddskravet genom att ta hänsyn 

                                                 
57 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 345f; Merriam (1988). s. 106. 
58 Repstad (1999). s. 70.  
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till de fyra allmänna etiska huvudkraven, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vetenskapsrådet formulerat vad gäller forskning. 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet eftersom rektorn och berörda parter informerades 

muntligen om undersökningen och fick här möjligheten att avstå. Samtyckeskravet har vi tagit i 

aktning genom att samtliga parter givit sitt muntliga medgivande.  

I bearbetningsprocessen har även konfidentialitetskravet uppfyllts, dels genom att 

informanterna avidentifierats och dels eftersom en del innehåll kodats för att skydda individer 

som inte är en del av denna undersökning. Alla namn som nämns i samtalen från de exempel 

som skrivs ut i resultatdelen är figurerade och alltså påhittade namn av oss skribenter. Eftersom 

materialet endast kommer användas i vetenskapligt syfte uppfylls även nyttjandekravet.59  

Reflektion över metoden 

Att använda observation som metod till just detta ändamål passade sig väl eftersom syftet med 

denna studie är att identifiera samtalsroller, undersöka sambanden mellan olika samtalsroller samt 

studera hur samtalsdominansen ser ut inom ett arbetslag. En styrka med observation som metod 

är att den ger forskaren tillträde till det sociala fenomen det undersöker vilket exempelvis inte är 

möjligt att nå med intervjustudier och textanalyser. Observationen ger således ingen 

andrahandskunskap.60  

Valet av intervju som metod gör det möjligt att studera lärarnas egna tankar och åsikter. 

Merriam menar att intervjun är den enda metoden som gör det möjligt för forskare att studera 

”vad någon vet eller vad någon tänker på”.61 Detta är anledningen till att intervjustudien är en 

respondentintervju eftersom det är intervjupersonerna som är studieobjektet. Intervju som metod 

har kritiserats för att den fokuserar i för hög grad på enskilda individers subjektiva uppfattningar 

och att det därmed inte tas någon hänsyn till sociala stukturer och ramvillkor.62  

Vi har valt att kombinera en observations- och intervjustudie för att på så sätt först undersöka 

vad som faktiskt sker för att sedan genomgöra intervjuer som ger oss kunskap om förhållanden 

som inte går att iaktta direkt genom observation.63 Då vi använt två kvalitativa metoder har vi 

stärkt studiens validitet då observationen visade vad som faktiskt ägde rum medan intervjuerna 

visade hur lärarna uppfattade att det förhöll sig. Med validitet menas det att forskaren mäter det 

denne avser att mäta och eftersom vi använt två metoder som tillsammans undersöker ett 

fenomen finns det en stark validitet i denna undersökning.64   

Då observationsstudien var högstrukturerad och utgick från en vetenskapligt giltig taxanomi 

vid datainsamlingen och analysen stärks även studiens reliabilitet. Studiens pålitlighet och 

                                                 
59 Vetenskapsrådet (1990). 
60 Repstad (1999). s. 23. 
61 Merriam (1988). s. 100. 
62 Repstad (1999). s. 62. 
63 Repstad (1999). s. 21; Merriam (1988). s. 86. 
64 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 63. 
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hållbarhet stärks även av den semistrukturerade intervjustudien då dessa resultat kan jämföras 

med observationsresultaten och på så sätt ge en mer heltäckande bild av det studerade 

fenomenet. Studiens reliabilitet kunde däremot stärkas ytterligare om vi hade ett större insamlat 

material från fler skolor som underlag för denna studie. På grund av detta faktum kommer det 

inte gå att dra några generella slutsatser av denna studie då underlaget är för litet och då det inte 

finns några garantier för att lärarna inte kommer skifta mellan andra samtalsroller vid 

nästkommande arbetslagsmöten.65  

En faktor som inte skall förbises är hur forskarens närvaro påverkar situationen samt hur 

intervjuarens personlighet och förmåga att formulera och ställa frågor är avgörande för vilka 

resultat som senare går att utläsa av studien.66 I denna studie har vi haft möjligheten att spela in 

både det arbetslagsmöte som ligger till grund för observationsstudien samt en av intervjuerna. 

Det är svårt att veta vilken påverkan själva ljudinspelningen haft på studiepersonernas uttalanden 

och ageranden och om deras beteenden påverkats.   

Arbetsfördelning 

Uppsatsen har arbetsmässigt delats upp genom att Sofie har ansvarat för den genomförda och 

analyserade observationen medan Sanna ansvarade för de båda intervjuerna med tillhörande 

analys. Sofie ansvarar således för att undersöka den första frågeställningen i denna studie, Sanna 

ansvarar för den andra frågeställningen och vi har tillsammans med hjälp av våra föregående 

resultat besvarat den tredje frågeställningen. Sofie ansvarade även för den metodtext som hör till 

observationsstudien och Sanna för den metodtext som hör till de två intervjustudierna. 

Vi genomförde båda en pilotstudie i varsitt arbetslag för att testa observationen med 

tillhörande analysverktyg. Sofie testade intervjuguiden på en aktiv lärare innan den användes vid 

de två intervjuerna i denna studie.  

Följande kapitel har vi gemensamt arbetat med och sammanställt: sammanfattning, inledning, 

bakgrund, litteraturöversikt, syfte och frågeställningar samt diskussion och konklusion. Resultat 

och analyskapitlet har vi gemensamt sammanställt för att skapa en övergripande helhet.  

                                                 
65 Esaiasson. m.fl. (2007). s. 70f. 
66 Merriam (1988). s. 100. 
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Resultat och analys 

Resultatredovisningen kommer att presenteras efter följande struktur: Först redovisas resultaten 

utifrån samtalsrollerna och därefter presenteras resultaten från samtalsdominansen. Sist i detta 

avsnitt analyseras sambanden mellan de identifierade rollerna och den dominans vi funnit i 

samtalen. Resultaten från de bägge studierna, det vill säga både från observationen samt 

intervjuerna kommer varvas med varandra i syfte att ge en mer heltäckande resultatredovisning 

samt för att undvika onödiga upprepningar.  

Samtalsroller 

En av frågeställningarna i denna studie handlar om är vilka samtalsroller som är möjliga att 

identifiera under ett observerat arbetslagsmöte. Med hjälp av analysverktyget i Dueks taxonomi 

visade det sig vara möjligt att urskilja olika mönster av samtalsroller.67 Nedanstående tabell visar 

vilka samtalsroller som identifierades under arbetslagsmötet. 

Tabell 1. Summering av de uppfyllda samtalsrollerna. 

Samtalsroll: 

Lärare 1  

(L1)  

Lärare 2  

(L2)  

Lärare 3  

(L3)  

Lärare 4  

(L4) 

Lärare 5  

(L5)  

Lärare 6  

(L6) 

Attackerare             

Urspårare       X     

Uppmuntrare             

Underlättare         X X 

Framryckare X           

Grindvakt             

Debattör X   X X X X 

Tillbakadragare   X         

Observatör   

 

        

Överpratare           X 

Platsupptagare             

Söker erkännande             

Underpratare     

 

X     

 

I tabellen går det att utläsa vilka samtalsroller som uppfylldes av vilken lärare under 

arbetslagsmötet. Tabellen visar således även vilka samtalsroller som inte uppfylldes av någon av 

                                                 
67 Duek (2000). s. 92. 



25 

 

de lärare som var närvarande vid arbetslagsmötet. Sammanlagt gick det att identifiera sju av totalt 

tretton samtalsroller vilket innebär att sex av dessa inte uppfylldes av någon lärare under denna 

observation.  

Resultaten av Hammar Chiriacs studie visade att samtliga samtalsroller förutom platsupptagare 

uppfylldes i de fyra studentarbetslag hon studerade.68 Dueks resultat visade att det fanns ett antal 

återkommande samtalsroller i samtliga arbetslag som hon studerat, dessa var attackerare, 

debattör, överpratare, platsupptagare samt söker erkännande.69 

Detta skiljer sig således från våra resultat då det var sex samtalsroller vi inte kunde observera i 

denna studies material. Hammar Chiriacs och Dueks studier bedrevs över längre tid och i fler 

arbetslag vilket kan vara en anledning till att hon finner ett större antal samtalsroller. En annan 

skillnad mellan ovanstående studier och denna undersökning är att Hammar Chiriac och Duek 

undersökt samtalsroller i studentarbetslag på olika universitet medan vi undersökt detta fenomen 

i ett lärararbetslag.  

De samtalsroller som var möjliga att identifiera av dessa tretton samtalsroller var urspårare, 

underlättare, framryckare, debattör, tillbakadragare, överpratare och underpratare. En roll som 

alla utom en lärare uppfyllde var debattören. Nedanstående exempel visar en dialog om 

bedömning: 

 
L6: Men jag har frågat den här frågan hur många gånger som helst och jag är fortfarande lika 

osäker, vi gör ju olika.  

L5: Mm.  

L6: Ska jag bara föra över plupparna från höstterminen och bara justera om vi läst en ny kurs eller 

ska jag börja bedöma dom helt om igen? I så fall får jag ju gråmarkera massor med områden som 

jag inte har läst nu som jag kanske läst under hösten. Hur gör man? Åsa, jag vet Åsa börjar ju om, 

hon kör ju det här med terminsbedömning och då börjar hon om.  

L1: Mm, jag gör inte det, kan inte svara på det.  

L4: Verkar konstigt.  

L5: Nej men det verkar ju konstigt. Nånstans har dom ju ändå nåt det här som är markerat och om 

det är under hösten och markerat så kan man ju inte ta bort det.  

L1: Nej.  

L6: Man kan ju justera då, är det så att dom sänkts sig så får man ta bort.  

L5: Ja.  

L1: Ja för det ska ju ändå vara en bedömning här och nu.  

L6: Mm.  

L1: Så jag förstår ju hur Åsa tänker.  

L5: Aa det där, just den delen av bedömning har jag inte diskuterat med någon förut.  

 

Ovanstående konversation visar ett typiskt exempel på ett debatterande samtal under detta 

arbetslagsmöte. I exemplet deltar fyra av arbetslagets sex lärare i en konversation om bedömning 

där flera av lärarna kommer med korta kommentarer och många inlägg i diskussionen vilket är 

karaktäristiskt för en debattör.  

                                                 
68 Hammar Chiriac (2003). s. 123. 
69 Duek (2000). s. 93. 
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Även om denna observationsstudie visade att fem lärare uppfyllde samtalsrollen som debattör 

menar L1 i intervjun att det i själva verket endast går att finna två aktiva debattörer i arbetslaget. 

L1 menade däremot att de övriga lärarna i arbetslaget yttrar sig i diskussioner där de har starka 

åsikter. L1 säger ”sen tar väl inte Frida och Maja tar ju inte lika mycket plats heller men samtidigt 

om det är nått som är viktigt för dom så har de starka åsikter”. 

Det fanns ingen formell arbetsfördelning författad vad gäller detta arbetslag. Observationen 

talade ändå för att det fanns en viss informell uppdelning inom arbetslaget. Två nästkommande 

exempel visar att L1 innehar en ledarroll eftersom denne var den enda i arbetslaget att uppfylla 

samtalsrollen framryckare som samtalen framåt eller mot ett beslut.  

 
L1: Vad har du för övrig fråga?  

L5: Ulrika var här tidigare idag.  

L1: Ta det kort, vi ska inte diskutera det nu.  

L5: Eh, hon sa så här, jag försöker komma upp och träffa er allihopa innan ni går här ifrån klockan 

halv 5. 

L1: Happ, är det någon annan övrig fråga?  

 
L1: Ja, men jag kollar det.  

L6: Men vaddå, kan vi gå in och ändra? Inte på skärmarna va?  

L1: Nej men Sven och Sandra måste ju kunna göra det.  

L6: Ja men då gör ju jag det, det är mitt jobb Annika, jag tar det.  

L1: Det kan ju vara så att det redan är perfekt på skärmarna. 

L1: Japp, det var det.  

L1: Eh, kontoplanen skulle samordnarna kolla....  

 

Detta resultat blir intressant i relation till vad L1 själv yttrade om sin roll i arbetslaget under 

intervjustudien. Att L1 reflekterat över rollfördelningen inom arbetslaget framkom tydligt när 

hon i intervjun beskrev hur rollfördelningen såg ut i gruppen. L1 tyckte att det fanns tydliga roller 

i arbetslaget men hon vet inte om alla var nöjda med rollfördelningen men då de arbetat 

tillsammans i många år trodde L1 att rollerna blivit cementerade och att de vuxit fast i sina roller. 

I intervjun med L4 framkom det att denne lärare inte var lika säker på om det överhuvudtaget 

fanns någon rollfördelning inom gruppen. Arbetslaget hade ingen uttalad arbetslagsledare men L4 

hade däremot uppfattningen att L1 och L5 var uttalade ledare som styrde arbetet. Utöver dessa 

ledarroller upplevde L4 inte att det fanns några andra uttalade roller i arbetslaget. L1 beskrev 

däremot rollfördelningen i arbetslaget på följande sätt:  

 
Jag är ordning och reda den struktur… hehe … sen finns det en annan som e lite mer, jag tänker 

på L5 här, som är lite mer visionär å liksom kan komma på idéer ja tankar å slänga ur sej 

funderingar… vi har en annan som sitter i princip tyst till dess att det liksom blivit helt superviktigt 

då kan L2 komma in å sätta ner foten å säga såhär är det eller… borde vi inte tänka såhär men han 

lägger ingen tid på onödigt prat… om det är manligt eller om det har med pensionsåldern eller 

personliga egenskaper att göra… fast jag har jobbat med honom i arton år och han har varit 

likadan hela tiden hehe… hmmm har vi några fler roller… men inte riktigt lika tydliga  
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Både Svedberg och Granér skiljer på formella och informella roller inom grupper och att formella 

roller på förhand är givna som exempelvis chef eller sekreterare. De informella rollerna är 

däremot de som beskriver relationer och samspel inom gruppen. De informella rollerna beskrivs 

som oskrivna överenskommelser mellan medlemmarna och behövs för att skapa en verklighet 

tillsammans.70 I intervjun med L1 frågade vi om hon tror att de roller som fanns inom arbetslaget 

var självvalda eller tilldelade. L1 sade följande:  

 
delvis självvalda som L2s roll till exempel... eh tror jag e självvald… delvis tror ja att det kan bli 

tilldelat för att man börjar alla börjar ju ändå inte samtidigt så man får väl fylla upp dom platser 

som finns så att säga… skulle det komma nån nu som vill va strukturfascist å nån slags informell 

ledare då skulle den ju få slåss litegrann med mig å de e ju okej så att säga men man fyller ju ut 

dom luckor som finns tror ja… ja jag tror det funkar så. 

 

En annan samtalsroll som uppfylldes av fler än en lärare var samtalsrollen underlättare som både 

L5 och L6 motsvarade. Denna roll karaktäriseras som en person som underlättar förståelsen i 

samtalet som citatet nedan får statuera exempel för: 

 
L1: Får ta det med honom.  

L5: Men kom det ut nån information?  

L6: Eh, jag pratade med Arne han sa ju så här, egentligen är det väl Rosénskolans matcher och sen 

är det upp till varje lärare att ta det beslutet.  

 

I ovanstående exempel ställer L5 en fråga som leder till ett klargörande svar från L6. Detta skapar 

en större förståelse i frågan för samtliga gruppmedlemmar. 

Nästa samtalsroll som endast en lärare, L4, uppfyllde var urspårare. Nedanstående exempel 

visar på denna samtalsroll: 

 
L1: Du kan skriva upp blyertspennor med.  

L4: Vad heter det, kan jag säga en sak?  

L1: Ja.  

L4: Jag ringde valideringen då, och nej det heter inte validering, fast det blir ju så i alla fall men 

VAL heter det, vidareutbildning av lärare...  

 

Det som är karaktäristiskt för en urspårare är att den byter samtalsämne och därmed flyttar 

gruppens fokus från det aktuella diskussionsämnet. I detta fall diskuteras materialbeställning 

under arbetslagsmötet när L4 avbryter diskussionen för att informera om hennes 

vidareutbildning. Observationsresultaten blir intressanta i relation till vad L4 säger under 

intervjun om sin egen roll i arbetslaget. L4 lyfte fram att hon var medveten om att hon kanske är 

lite för ”babblig” och att hon kan prata för mycket i gruppen. Detta är även representativt för 

nästkommande samtalsroll, som återigen endas L4 uppfyllde. Denna samtalsroll presenteras i 

nedanstående stycke och visar på ett exempel på en underpratare som för en dialog med en 

                                                 
70 Svedberg (2007). s. 155f; Granér (1991). s. 127. 



28 

 

bordsgranne samtidigt som ett annat samtal förs i gruppen. Det som står inom parantes visar ett 

samtal som gör att L4 uppfyller samtalsroller som underpratare.   
  

L6: Ja men ska vi ta 15, 16 och 17 då? 2 veckor kanske räcker att testa?  

L5: Ja men så pratar vi om det sen då efter 2 veckor och så bestämmer vi vidare då.  

L1: Ja.  

L6: Så kan vi påminna om att absolut inte nere på idrotten.  

L4: (Han verkar ju vara otroligt orolig.)  

L3: (Ja, han är nog bara omogen tror jag.)  

L4: (Ja ok, ja han är bara omogen, han får inte mycket gjort.)  

L3: (Nej, honom måste man vara på.)  

L4: (Mm.)  

L3: Vad sa vi, 15, 16, 17?  

L1: Nej 15, 16 sa vi.  

L5: Sen tar vi nytt beslut sen.  

 

Det blir synligt i en liten grupp när någon börjar prata med en annan om ett helt annat ämne än 

vad resterande grupp talar om. L4 startade denna konversation med sin bordsgranne L3, om en 

specifik elev samtidigt som gruppen diskuterade mobilanvändningen i klassrummet. Anledningen 

till varför inte L3 uppfyllde samtalsrollen som underpratare var då exemplet visade att det var L4 

som initierade samtalet. L3 var den lärare som tydligt markerade att denne ville återgå till det 

samtal som fördes gemensamt i gruppen.  

Den enda läraren som förhöll sig relativt passiv under arbetslagsmötet var L2. Eftersom denne 

ändå vid ett par tillfällen gav någon enstaka kommentar uppfyllde L2 samtalsrollen tillbakadragare 

snarare än samtalsrollen observatör eftersom L2 visade viss delaktighet i samtalen som visas i 

exemplet nedan: 
 

L3: Vi har ju annan musik så.  

L6: Ja.  

L3: Så de får ju ta den i så fall.  

L2: Vecka 15 blir efter påsklovet.  

L5: Mm.  

L2: Eller?  

L5: Mm.  

 

L1 bekräftade i intervjun att L2 har en tillbakadragande samtalsroll i arbetslaget. ”Ja L2 är 

jättetydlig med att han inte tar plats han signalerar ju det med hela sitt väsen för tillfället jag är 

sextiosju bestäm ni ja är inte kvar liksom”. 

L6 uppfyllde samtalsrollen överpratare och bland annat på grund av att denne avbröt en annan 

person som talade. Ett ett exempel på detta återfinns i nedanstående exempel: 

 
L1: Vecka 16, sen kanske vi kan lugna oss jag vet inte, men där vet jag inte vilken dag eller vilka 

dagar det blir nationellt prov i SO för niorna, men det som står på skolverket är att det är den 16:e 

eller 17:e april.  

L4: Eh 17:e.  

L1: 16:e eller 17:e.  

L4: Okej.  

L1: Mm.  
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L4: Nationellt prov....... i SO (lärare 4 antecknar samtidigt som hon pratar)  

L6: Är det hela förmiddagen (lärare 6 avbryter och pratar högre)  

L1: Vet inte, vi vet inte vilket ämne, vi vet inte vilken tid...  

L6: Men har du frågat Olof (lärare 6 avbryter och pratar högre)  

L1: ...bara att det är två datum  

L1: Nej.  

L6: Och det har inte kommit nåt till skolan?  

L1: Nej  

 

Ovanstående sju samtalsroller var de som uppfylldes under det observerade arbetslagsmötet. I 

intervjuerna framkommer det en tydlig skillnad mellan L1s och L4s rollmedvetenhet. L1 har i stor 

utsträckning reflekterat över samtalsroller och hennes roll i arbetslaget och som kollega. L4 har 

inte reflekterat över roller i samma utsträckning då hon själv anser att det är en så pass god 

stämning inom arbetslaget och att alla gruppmedlemmar lyssnar och respekterar varandra. L1 

hade uppfattningen att det är svårt att bryta de roller som redan är etablerade i arbetslaget. Det 

faktumet att lärarna arbetat tillsammans i så många år och eftersom de känner varandra så pass 

väl kan det vara svårt att bryta sig ur det givna rollmönstret som de tillsammans upprättat.  

Resultaten visar att det var sex stycken samtalsroller som ingen lärare i arbetslaget uppfyllde 

under det observerade arbetslagsmötet. Dessa var attackerare, uppmuntrare, grindvakt, 

observatör, platsupptagare samt söker erkännande. 

Samtalsroller som attackerare, observatör, platsupptagare samt söker erkännande kan tänkas 

bli hämmade på grund av arbetslagets gruppstorlek. Tidigare forskning visar att gruppstorleken 

har stor betydelse för hur väl en grupp kan samarbeta. Fördelen med en mindre grupp är att varje 

medlem får möjlighet att både ge och ta plats i gruppen.71 Forskning visar att kommunikationen 

fungerar bättre i mindre grupper eftersom det blir mer personligt vilket medför att risken för 

passiva medlemmar minskar.72  

Vi blev förvånade att ingen lärare uppfyllde samtalsrollen som uppmuntrare som innebär att 

man ger talaren uppmuntring genom tillbakakoppling under samtalet. Även detta skulle kunna 

tänkas bero på gruppens storlek och att den är så pass liten och sammansvetsad att det därför inte 

är någon som tar sig an samtalsrollen eftersom samtalen redan flyter på bra. Vi kan däremot inte 

utesluta att lärare vid andra tillfällen än det studerade mötet uppfyller denna samtalsroll.  

Det var däremot inte lika förvånande att ingen lärare uppfyllde samtalsrollen som grindvakt 

och söker erkännande. Att vara grindvakt innebär enligt Duek att en person aktivt försöker få 

tysta gruppmedlemmar att delta i samtalet.73 Det är endast L2 som har en tillbakadragande 

samtalsroll i arbetslaget och L1 sade i intervjun att L2 under de 18 år de arbetat tillsammans har 

suttit förhållandevis tyst under arbetslagsmötena. L1 tror att L2s samtalsroll är självvald och att 

den är accepterad av de övriga gruppmedlemmarna och därför uppfyller ingen samtalsrollen som 

grindvakt.  

                                                 
71 Svedberg (2007). s. 103. 
72 Granér (1991). s. 83. 
73 Duek (2000). s. 92. 
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 Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att vi inte kan dra några generella slutsatser av denna 

observation och att ovanstående samtalsroller kan tänkas förekomma i arbetslaget under andra 

arbetslagsmöten.  

Sammanfattning  

Under det 120 minuter långa arbetslagsmötet kunde sju av tretton samtalsroller identifieras 

utifrån Dueks taxanomi. Fyra av lärarna i arbetslaget skiftade samtalsroller under mötets gång 

medan två arbetslagsmedlemmar behöll en och samma samtalsroll genom hela observationen. I 

de fall lärarna skiftade samtalsroller var dessa relativt lika varandra beteendemässigt, som 

exempelvis debattör och överpratare eftersom bägge samtalsroller innebär aktiv delaktighet i 

samtalet.  

Förutom det faktum att fem av sex arbetslagsmedlemmar uppfyllde samtalsrollen som 

debattör anser vi att spridningen mellan olika samtalsroller var stor. Det var exempelvis bara två 

samtalsroller som uppfylldes av fler än en person och dessa var debattör och underlättare.  

Samtalsdominans  

Redovisningen av den kvantitativa samtalsdominansen sker i diagramform där diagrammen ett till 

tre visar varje lärares totala ordyttringar i de tre olika allmänna diskussionerna om elevernas 

mobiltelefonanvändning, materialbeställning och elevvårdsärende. Det fjärde diagrammet visar 

lärarnas sammanlagda ordyttringar under de tre samtalen. Den innehållsliga samtalsdominansen 

presenteras direkt efter den kvantitativa samtalsdominansen enligt samma princip som 

samtalsroller, det vill säga, som citat direkt tagna ur det audioinspelade materialet. 

Det framgår av diagrammet nedan att L3 var mest aktiv i diskussionen om elevernas 

mobiltelefonanvändning med sina 325 stycken ord. L5 var den näst mest aktiva med 243 stycken 

ord, L1 yttrade 138 stycken ord och L6 sade 81 stycken ord. De två som var minst aktiva i denna 

diskussion var L2 med sina 9 stycken ord samt L4 med totalt 12 stycken ord.  
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Diagram 1: Presentation över lärarnas totala ordyttringar under mobiltelefondiskussionen 

 

I diagram 2 nedan visas resultatet i den andra analyserade diskussionen som handlar om 

materialbeställning till arbetslaget. Resultaten visar att L1 var den mest aktiva med sina 161 ord 

och har därmed den högsta kvantitativa samtalsdominansen i denna diskussion.  L5 kommer 

därefter med 149 stycken ord, L3 uttalade 100 stycken ord, L6 yttrade 79 stycken ord, L4 med 72 

stycken ord och avslutningsvis L2 som inte kom med några ordyttringar alls under denna 

diskussion och därmed hamnade på den lägsta kvantitativa samtalsdominansen. 

Diagram 2: Presentation över lärarnas totala ordyttringar under diskussionen om materialbeställning. 

 

Vi förväntade oss mer delaktighet i elevvårdsärenden än vad resultaten i diagram 3 nedan visar då 

det i tidigare forskning framkommit att lärare anser att elevvården är bland det viktigaste som 

behandlas under arbetslagsmöten.74 Detta bekräftades även i vår intervjustudie där bägge 

intervjupersonerna berättade att de själva ansåg att elevvårdsärenden var det mest centrala som 

behandlades under mötena. L5 var helt överlägsen under denna diskussion med sina 346 stycken 

ord och blev således den som hade den högsta kvantitativa samtalsdominansen i denna 

                                                 
74 Ahlstrand (1995) s. 111ff. 



32 

 

diskussion. Näst på tur var L6 med sina 156 stycken ord, L1 på 74 stycken ord, L3 med 35 

stycken ord och varken L2 eller L4 uttalade några ord alls och därmed hamnar på den lägsta 

kvantitativa samtalsdominansen under detta samtal. 

Diagram 3: Presentation över lärarnas totala ordyttringar under elevvårdsdiskussion. 

 

Det fjärde diagrammet nedan visar lärarnas sammanlagda ordyttringar. Diagrammet visar att L5 

var den som hade den högsta kvantitativa samtalsdominansen i detta arbetslag med sina 738 

stycken ord under det studerade arbetslagsmötet. L3 placerade sig på en andra plats i diagrammet 

med 460 stycken ord, L1 slutade på 373 stycken ord, L6 med 316 stycken ord, L4 med 

sammanlagt 84 stycken ord och avslutningsvis L2 med 9 stycken ord och den lärare som enligt 

resultaten hade den lägsta kvantitativa samtalsdominansen under det observerade 

arbetslagsmötet. 

Diagram 4: Presentation över lärarnas sammanlagda ordyttringar under de tre allmänna diskussionerna. 

 

 

Duek har i sin studie intervjuat en student som har en samtalsroll som är dominerad och denne 

student upplevde att hon har svårt att komma till tals i gruppen som i övrigt i stor utsträckning 
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består av dominanta talare som utnyttjar en stor del av det lediga talutrymmet.75 Det som denna 

student upplevde såg vi inga spår av under det observerade arbetslagsmötet. I intervjuerna 

framkom det av både L1 och L4 att de upplevde att det fanns möjlighet för alla lärare att vara 

delaktiga i samtalen. Däremot menade intervjupersonerna att det fanns personer som ibland valde 

att vara mindre delaktiga i samtalen. Den gemensamma bilden L1 och L4 gav var således att det 

var ett öppet samtalsklimat i gruppen och de upplevde inte att någon lärare tog plats på någon 

annans bekostnad.  

Den innehållsliga dominansen är analyserad utifrån samma transkriberade material från de 

allmänna diskussionerna som vid den kvantitativa dominansen. Exemplen nedan är utvalda enligt 

Linells kriterier på vad som innefattar den innehållsliga dominansen nämligen att vad en person 

säger är det väsentliga där hög dominans innebär att en person kommer med ett visst innehåll 

som stannar kvar i samtalet eller som för samtalet mot ett beslut.76 

Följande exempel visar en kort sekvens ur mobildiskussionen som visar att L1 ville få till ett 

beslut genom att föreslå en möjlig åtgärd som genast får respons och som strax efter ledde till att 

ett beslut fattades.  

 
L1: Men ska vi köra förslagsvis vecka 15, 16 och 17 och så kollar vi vad vi tycker.  

L3: Mm.  

L5: Ja.  

L3: Men vi kör på alla elever.  

 

Nästföljande två exempel är dialoger ur materialbeställningsdiskussionen och visar på samma 

tendenser som ovanstående exempel, nämligen att L1 antingen vill få till ett beslut i diskussionen 

eller att L1 kommenterar något som kvarstannar i diskussionen. 

 
L1: Men kan du ta i tur med beställningen efter påsk Ulla?  

L5: Ja.  

L1: Så kan vi fylla på om det är nåt mer vi kommer på eller.  

L5: Ja det kan ni göra.  

 

 

L1: Vanliga plastfickor står det, har inte vi nåt jättelager av plastfickor någonstans?  

L5: Ja jag vet inte, är det i de där lådorna, där finns det.  

L1: Nej det är mappar.  

L6: Nej det är slut, det är mappar inte plastfickor.  

 

Nästa korta utdrag från samma diskussion som ovan visar istället att L6 kommenterade något 

som stannade kvar i samtalet samt gav omedelbar respons.  

 
L6: Hur är det med stift och sånt där?  

L3: Stift har vi inga.  

L6: Det är slut på stift.  

                                                 
75 Duek (2000). s. 96. 
76 Linell (2011). s. 333; Linell & Gustavsson (1987). s. 238ff. 
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L3: Ja det har det varit ganska länge.  

L5: Ja undrar om inte det står där också på listan. 

  

 

Kommande två citat är tagna ur elevvårdsdiskussionen: 

 
L1: I morgon bitti ska vi träffas om Kajsa. Vad behöver vi säga? Behöver vi förbereda det mötet 

något mer?  

L5: [...] det dom vill veta är hur hon klarar varje ämne i storklass för att kunna bedöma om hon, 

dels kunskapsmässigt,[...] men även ämnesmässigt, hur klarar hon det och hur fungerar hon i 

helklass i det aktuella ämnet.  

 
L1: Men du känner ändå att du har lite koll så vi kan gå dit imorgon.  

L5: Absolut, ja, det har jag. Och jag har ju skrivit ihop och skrivit ut allt det där som jag har fått av 

alla liksom sp kan man spinna lite på dom så.  

L1: Mm, vet vi vart det är i morgon?  

L5: Konferensrummet.  

 

Båda exemplen ovan visar återigen L1s drivkraft mot en slags påskyndning i konversationen mot 

en avslutning för att gå vidare med arbetslagsmötet. 

 
Det finns ju olika mycket vilja att påverka beslut… och jag skulle nog ljuga om jag sa att alla har 

samma möjlighet att påverka fast nånstans har man ju det eftersom vi är en liten grupp å ändå 

lyssnar på varandra… men en dels ord väger ju tyngre än andras.  

 

Ovanstående citat är hämtat från intervjun med L1 där hon svarat på frågan om hur hon 

upplever sina möjligheter att påverka de beslut som fattas i arbetslaget. L1 har en uttalad och 

tydlig vilja att vara med och påverka de beslut som fattas och hon upplevde även att hennes 

möjligheter till påverkan var väldigt stora. Samtidigt var hon själv medveten om att 

arbetslagsmedlemmarnas ord väger olika tungt och att det fanns arbetslagsmedlemmar som var 

mer dominanta än andra. L1 lyfte även fram att det kan finnas olika mycket vilja att vara med och 

påverka arbetet. På frågan om vad detta kan bero på svarade hon på följande sätt ”delvis kan det 

vara en självupptagen roll att man själv i arbetslaget säger att jag inte är så viktig eller att någon i 

arbetslaget gör precis tvärt om och säger att jag visst är viktig och jag tar plats”.  

Denna uppfattning skiljer sig från L4s inställning. På frågan om hur hon själv ser på sin 

möjlighet att påverka beslut i arbetslaget svarade hon ”det fattas inte så mycket beslut i laget utan 

det är väldigt toppstyrt”. L4 menar att det är möjligt för henne att påverka de beslut som fattas 

inom arbetslaget men samtidigt är hennes uppfattning att det inte alls fattas särskilt många beslut 

utan att alla beslut av vikt fattas av skolledningen. Det var således en tydlig skillnad mellan hur L1 

och L4 upplever arbetslagsarbetet och sina egna möjligheter att vara med och påverka arbetet. 

Samtliga exempel ovan angående den innehållsliga dominansen visar tendenser till en hög 

innehållslig dominans i samtalet. Följande exempel visar en dialog där en lärare har låg 

innehållslig dominans. 
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L3: Det som jag tycker är skönt med att dom har dom i skåpet det är om det börjar försvinna 

saker.  

L5: Mm.  

L3: Jag har ju en som är lite långfingrig i 6:an. Jag ställde bland annat fram när vi skrev nationella 

provet en kartong med sånna här små pennvässare.  

L5: Mm.  

L3: Vart tog dom vägen? Det var nån som vart och plockat åt sig dom. Det är skitsaker egentligen.  

L5: Aa.  

L3: Då behöver man inte vara orolig för att någons telefon blir långfingrig.  

 

Exemplet tyder på en låg innehållslig dominans eftersom responsen från övriga 

arbetslagsmedlemmar var låg och därmed fördes samtalet inte vidare. Den låga responsen medför 

att L3 fortsätter sitt resonemang om mobiltelefonanvändningen på lektionerna utan någon direkt 

uppmuntran från de övriga medlemmarna.   

Sammanfattning  

Det kan finnas personer som inte behöver tala mest eller ställa flest frågor men det denne person 

säger är tänkvärt eller så bidrar personen med kommenterar på viktiga punkter som stannar kvar i 

diskussionen.77 Resultaten från den kvantitativa samtalsdominansen visar att det är L5 som yttrar 

flest antal ord i de gemensamma diskussionerna men enligt den innehållsliga samtalsdominansen 

dominerar inte L5 samtalet. Däremot visar resultaten från den innehållsliga dominansen att L1 

har en hög samtalsdominans trots att L1 hamnar på tredje plats i tabellen över antalet yttrade ord 

i den kvantitativa samtalsdominansen. I detta fall finns således ingen koppling mellan den 

kvantitativa samtalsdominansen och den innehållsliga eftersom L5 yttrar flest antal ord medan det 

tydligt framkommer att det är L1 som har den mest utpräglade innehållsliga dominansen.  

Sambanden mellan samtalsroller och samtalsdominans 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de samband vi anser oss kunna se mellan de identifierade 

samtalsrollerna och den kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen. Vi kommer att 

presentera dessa samband utifrån varje enskild lärare för att därigenom kunna jämföra den 

kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen i förhållande till de uppfyllda samtalsrollerna.  

En slutsats som är tänkbar att utläsa är att det finns ett samband mellan de identifierade 

samtalsrollerna och den innehållsliga samtalsdominansen.  

                                                 
77 Adelswärd (1991). s. 61f; Linell (2011). s. 333; Linell & Gustavsson (1987). s. 238ff. 
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Tabell 2 – Sammanställning av resultaten som visar samtalsroller och samtalsdominans 

 

Ovanstående tabell är en sammanställning över vilka samtalsroller de enskilda lärarna uppfyllde 

samt hur deras kvantitativa och innehållsliga samtalsdominans såg ut.  

Tabellen visar att L1 uppfyllde samtalsrollerna som framryckare och debattör. Vid den 

innehållsliga dominansanalysen som redovisades i föregående avsnitt framgick det att L1 har en 

hög innehållslig samtalsdominans. Däremot var L1 inte den som talade mest i denna arbetsgrupp 

under samtalen vilket inte pekar på att L1 har den högsta kvantitativa dominansen i samtalen. 

Trots detta uppnår L1 samtalsrollen som debattör och den kvantitativa dominansen var inte 

anmärkningsvärt låg därför drar vi slutsatsen att det kan finnas ett samband mellan de 

samtalsroller L1 uppfyllde och såväl den kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen. Under 

intervjun svarade L1 följande på frågan om hon tror att samtalsroller påverkar arbetslagsarbetet: 

 
Det är klart att det kan vara det… alltså har du någon som är dominant i arbetslaget så måste ju 

den kunna styra arbetslaget mycket också å sätta sina intressen å behov som en viktig punkt på 

dagordningen i arbetslaget… eehum… men man hoppas ju att det mer handlar om va..att 

drivfjädern ska va att man vill samarbeta det ska ju ändå va varför är vi ett arbetslag det är ju för att 

underlätta för varandra att mycket kunskap ger mer än lite kunskap och så vidare och man hoppas 

att det är det som driver arbetet. 

 

Även om L1 hade en tydlig dominant samtalsroll i arbetslaget som framryckare och debattör 

framkom det inte i våra undersökningar att denna dominans skulle ske på någon annans 

bekostnad. Adelswärd skriver att personer som uppfattas som dominanta i samtal ofta använder 

sig av särskilda strategier, så kallade dominansmarkörer eller dominansmönster. Karaktäristiskt 

för dessa är att de ofta tar god tid på sig när de talar och ber inte om lov utan tar ordet vid första 

bästa tillfälle. De tenderar att oftare tala om sina egna ämnen och då kommentarer ges på andras 

ämnen väljer den dominanta talaren att anknyta sin kommentar till det egna ämnet.78 Detta är 

däremot ingenting vi har kunnat notera i denna studie som något karaktäristiskt beteende för L1.  

                                                 
78 Adelswärd (1991). s. 63. 

Samtalsroll L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Urspårare       X     

Underlättare         X X 

Framryckare X           

Debattör X   X X X X 

Tillbakadragare   X         

Överpratare           X 

Underpratare 

   

X 

  Kvantitativ samtalsdominans 373 9 460 84 738 316 

Innehållslig samtalsdominans Hög Låg Låg Låg Medel Medel 



37 

 

L2 uppfyllde endast en samtalsroll och denna var tillbakadragare och L2 hade en låg 

kvantitativ samtalsdominans och därmed även en låg innehållslig dominans. I detta fall blir 

sambanden tydliga då L2 intar ett passivt förhållningssätt under arbetslagsmötet. Då L2 endast 

yttrade 9 ord föll det sig naturligt att den innehållsliga dominansen var nästintill obefintlig.  

Precis som L2 uppfyllde L3 endast en samtalsroll och denna var debattör. Även om L3 var en 

lärare som talade mycket under arbetslagsmötet visade de innehållsliga dominansresultaten att det 

L3 sade inte alltid förde diskussionen framåt och hamnade därför lågt inom den innehållsliga 

samtalsdominansen. I detta fall finns det således ett mindre samband mellan den kvantitativa och 

innehållsliga samtalsdominansen. Det finns däremot ett tydligt samband mellan den samtalsroll 

L3 uppfyllde och den kvantitativa samtalsdominansen då en debattör enligt Duek har många 

inlägg i diskussionen.79  

L4 skiftade mellan tre olika samtalsroller under arbetslagsmötet och dessa var urspårare, 

debattör samt underpratare. Den kvantitativa samtalsdominansen hos L4 var tydligt begränsad till 

ett samtalsområde under arbetslagsmötet då det främst var i diskussionen som handlade om 

materialbeställningar som L4 deltog aktivt i samtalet. En anledning till varför L4 uppfyllde 

samtalsrollen som debattör trots den låga kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen kan 

vara att materialet som ligger till grund för samtalsdominansen, vilket var ett urval från 

arbetslagsmötet medan samtalsrollerna har analyserats utifrån arbetslagsmötets fulla längd som 

uppsteg till 120 minuter.  

L5 var den lärare som hade den högst kvantitativa samtalsdominansen och hon uppfyllde 

samtalsrollerna som underlättare och debattör. L5 hade däremot varken en hög eller låg 

innehållslig samtalsdominans vilket får oss att dra slutsatsen att det i detta fall inte finns något 

tydligt samband mellan den kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen. Det går däremot 

att utläsa ett tydligt samband mellan de samtalsroller som L5 uppfyllde och den kvantitativa 

samtalsdominansen.  

Avslutningsvis uppfyllde L6 samtalsrollerna som underlättare, debattör och överpratare och 

L6 har en kvantitativ samtalsdominans som påminner om den L1 uppfyllde. Med andra ord var 

den kvantitativa samtalsdominansen varken anmärkningsvärt hög eller låg. Detta upplever vi även 

var fallet med den innehållsliga samtalsdominansen då L6 varken har hög eller låg innehållslig 

samtalsdominans. Vi drar slutsatsen att det finns ett möjligt samband mellan de samtalsroller L6 

uppfyller med den kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen. 

Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att det går att utläsa ett visst samband mellan de 

identifierade samtalsrollerna och den kvantitativa, men främst, den innehållsliga 

samtalsdominansen. Det är endast i L5s fall som det finns en tydlig skillnad mellan den 

kvantitativa och innehållsliga samtalsdominansen eftersom hon totalt yttrar flest ord men dessa 

stannar endast delvis kvar i samtalet och för det framåt. Detta är intressant att jämföra med de 

resultat som L1 uppvisar då hon totalt yttrar ungefär hälften så många ord som L5 men uppfyllde 

                                                 
79 Duek (2000). s. 92. 
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en hög innehållslig samtalsdominans. Den tydligaste skillnaden mellan L1 och L5 var att L1 

uppfyllde samtalsrollen som framryckare vilket innebar att hon upptar en form av ledarroll. 

Därmed uppfyllde L1 en hög innehållslig samtalsdominans eftersom hon aktivt förde samtalen 

mot beslut samt avslutade och påbörjade nya diskussionsämnen.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat utifrån två större övergripande perspektiv, 

vilka är arbetslagsarbete och samverkan samt samtalsroller och samtalsdominans.  

Idag är det vanligt att människor samarbetar i arbetslag inom flera olika verksamheter, inte 

bara inom skolvärlden. Faktorer som påverkar arbetslagsarbetet är arbetsplatsens historia, stuktur 

och ansvarsfördelning80 men det är även viktigt att normer, mål och roller tas i åtanke när en 

grupp skall arbeta tillsammans.81 I Munkhammars resultat visade det sig att ett arbetslag 

bestående av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare hade svårt att samverka då de 

inte arbetade för att uppnå samma mål. Det fanns inte heller några gemensamma normer 

utarbetade inom arbetslaget vilket också försvårade samarbetet. Under intervjuer framkom det att 

pedagogerna hade en förväntan att arbetslagsarbetet skulle leda till en gemensam utveckling som 

underlättade övergången mellan förskola och skola. Eftersom det inte fanns några gemensamma 

mål och normer uppfylldes inte denna förhoppning och det visade sig att pedagogerna som 

deltog i studien hade svårt att samarbeta.82  

Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att studera lärares samverkan i arbetslag då 

detta arbete kan påverka den pedagogiska verksamheten samt elevers skolgång i hög utsträckning. 

Munkhammars studie påvisar vikten av att det finns gemensamma mål och normer inom gruppen 

och vilka konsekvenser som kan uppstå om dessa inte finns.  

Nilsson menar att det är viktigt att ta hänsyn till vilka relationer arbetslagsmedlemmar har till 

varandra för att fungera som grupp.83 Detta framkom även i denna studie då intervjupersonerna 

tydligt klargjorde betydelsen av ett långvarigt samarbete och hur gruppmedlemmarnas 

personligheter påverkade arbetet. Eftersom de flesta i detta arbetslag arbetat tillsammans under 

flera år fanns en acceptans mellan gruppmedlemmarna vad gäller delaktighet och initiativförmåga 

i arbetslagsarbetet. När arbetslag studeras anser vi att detta är en viktig faktor att ta hänsyn till 

eftersom relationerna har visats vara betydelsefulla för ett bra samarbete.  

I Ahlstrands studie framkommer det att kollegial samverkan är önskvärt av de lärare som ingår 

i hennes avhandling. Framförallt upplever lärarna att det finns ett behov av stöd och samarbete 

vid elevvårdsärenden och intervjuerna visar även att det är elevvården som lärarna själva anser är 

det viktigaste som diskuteras under arbetslagsmöten.84 Denna uppfattning delades även av de 

lärare som vi intervjuade för denna studie och utifrån detta är det anmärkningsvärt att 

samtalsdeltagandet under elevvårdsdiskussionen var så pass lågt. Detta framkom även i Ohlssons 

                                                 
80 Granström (2006). s. 9. 
81 Nilsson (1993). s. 57. 
82 Munkhammar (2001). s. 120ff. 
83 Nilsson (1993). s. 57. 
84 Ahlstrand (1995). s. 111ff. 
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studie av arbetslagsmöten där Ohlsson undersökte tre arbetslagsmöten där resultaten visar att 

samtal om elever upptog 3, 16 respektive 27 procent av den totala samtalstiden under 

arbetslagsmötet.85 Precis som i den studie vi genomfört framkom det således att 

elevvårdsdiskussionen i själva verket inte upptog någon väsentlig del av arbetslagsmötet, även om 

det tredje arbetslaget i Ohlssons studie i större utsträckning talade om elevvård.  

Inom ett arbetslag uppkommer det alltid någon form av rollfördelning vilket tidigare forskning 

påvisar, både Svedberg och Granér skiljer mellan formella och informella roller inom grupper.86 I 

det arbetslag som ingick i denna studie fanns det ingen formell ledare och vi finner det intressant 

att L1 så tydligt ändå uppfyllde en ledarroll i arbetslaget. Detta kan således kanske förklaras med 

hjälp av Nilssons påstående att en form av rollfördelning alltid uppstår inom grupper. 

Rollfördelning synliggörs även i studier genomförda av Hammar Chiriac och Duek där det 

framkommer att alla personer upptar en eller flera samtalsroller som de skiftar mellan under olika 

slags möten. Resultaten från båda dessa studier visar även att personerna antar samma 

samtalsroller under en hel termin samt i andra gruppkonstellationer.87 Detta påvisar även den 

tydliga kopplingen mellan de samtalsroller som personer antar och deras personliga egenskaper. 

Därför blir även den form av acceptans som vi upplevde fanns i det arbetslag vi studerat en viktig 

aspekt för gruppdynamiken. Det torde vara större risk för konflikter inom arbetslaget om 

samtalsrollerna inte accepteras av gruppmedlemmarna och om arbetsgruppen inte består av 

personer som uppfyller olika slags samtalsroller.  

 Avslutningsvis vill vi lyfta fram vikten av arbetslagsstudier av detta slag då samtalsroller visats 

ha betydelse vid sammansättningen av olika arbetsgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ohlsson (2004). s. 91. 
86 Nilsson (1993). s. 50f; Svedberg (2007). s. 155f; Granér (1991). s. 127. 
87 Hammar Chiriac (2003). s. 125; Duek (2000). s. 75-107. 
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Konklusion 

Detta examensarbete har visat tendenser till att det finns ett samband mellan olika samtalsroller 

och kvantitativ och innehållslig samtalsdominans. Vi anser att det skulle vara intressant att 

bedriva liknande studier i större omfattning där fler skolor och arbetslag från olika stadier ingår. 

Finns det någon skillnad mellan samtalsroller och samtalsdominans i arbetslag inom förskola, 

grundskola och gymnasieskola? På så sätt skulle det vara möjligt att dra mer generella slutsatser 

om dessa samband än vad vi kan göra i denna studie.  

Det skulle även vara intressant att ta hänsyn till fler faktorer, som exempelvis kön, etnicitet 

och ålder och vilken påverkan dessa kan ha på samtalsroller och samtalsdominans.  
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Bilaga 1 

Samtalsroll: 

Lärare 1  

(L1)  

Lärare 2  

(L2)  

Lärare 3  

(L3)  

Lärare 4  

(L4) 

Lärare 5  

(L5)  

Lärare 6  

(L6) 

Attackerare             

Urspårare          

Uppmuntrare          

Underlättare          

Framryckare       

Grindvakt       

Debattör       

Tillbakadragare       

Observatör       

Överpratare       

Platsupptagare       

Söker erkännande       

Underpratare       
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan olika samtalsroller och hur 

samtalsdominansen ser ut inom ett arbetslag i grundskolan. I denna studie arbetar vi utifrån 

följande frågeställningar: 

 

1. Går det att identifiera några samtalsroller utifrån Dueks taxonomi under ett 

arbetslagsmöte samt hur ser den kvantitativa och den innehållsliga samtalsdominansen ut? 

 

2. Hur uppfattar två av lärarna i arbetslaget rollfördelningen och samtalsdominansen i 

gruppen?  

 

3. Vilket eventuellt samband finns mellan de identifierade samtalsrollerna och den 

kvantitativa samt den innehållsliga samtalsdominansen? 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Vart studerade du? 

 Vilka skolor har du jobbat på tidigare? 

 Hur många år på denna skola? 

 

Arbetslaget:  

 Vilka erfarenheter har du av arbete i arbetslag? 

 Vilka fördelar ser du med detta arbetssätt? 

 Vilka svårigheter kan du se med att arbeta i arbetslag? 

 Hur ser ditt nuvarande arbetslag ut? 

o Hur ofta träffas ni? 

o Vad gör ni då ni träffas? 

 Vad anser du är viktigt i ett arbetslag? 

 Upplever du att vissa gruppmedlemmar är mer delaktiga än andra? 

 Om ja: Hur tror du att det kommer sig att vissa gruppmedlemmar är mer delaktiga än 

andra? 

 Hur ser du på din möjlighet att påverka beslut som fattas i arbetslaget?  

 Ser du alla deltagare i arbetslaget som likvärdiga aktörer? Förklara hur du tänker 
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Samtalsroller  

 Vem eller vilka anser du har huvudansvaret för arbetet i arbetslag/samverkan mellan 

kollegor?     

 Hur visar det sig? 

 Vilka faktorer (erfarenheter, personlighet, kön etc) upplever du påverkar arbetet i 

arbetslaget?  

 Vad anser du styr arbetet i arbetslaget? 

 Upplever du att det finns någon tydlig rollfördelning inom arbetslaget? 

 Kan du beskriva hur dessa roller ser ut? 

 Hur ser du på din egen roll i arbetslaget?  

 Skulle du säga att rollerna är självvalda eller tilldelade av andra? 

 

Avslutande frågor: 

 Är rollfördelning inom arbetslaget någonting som du reflekterat kring tidigare? 

 Tycker du att det är viktigt att studera detta? 

 Hur tror du att observatörens (Sofies) närvaro har påverkat samtalet under 

arbetslagsmötet?  
 

 
  


