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Abstrakt 
Detta är en uppsats baserad på en kvalitativ metod som behandlar dictogloss som 
samarbetsmetod i klassrummet och en undersökning kring processen och rollerna samt 
skillnader och likheter mellan några grupper på en utlandsskola, svensk gymnasial 
friskola i norra Sverige och en svensk kommunal gymnasieskola i norra Sverige. 
Samarbete visar sig bero på vilka sociala roller informanterna får/tar och för att 
processen ska vara gynnsam är det viktigt att förhandling mellan eleverna sker. Vem i 
gruppen som får vilken roll har många komponenter, men makt spelar stor roll för vem 
som är dominant i gruppen, om den rollen tilldelas. Resultatet visar att en person kan 
växla mellan olika roller och att expertrollen inte nödvändigtvis behöver tilldelas den 
mest dominanta.  

Abstract 
This is an essay based on a qualitative method that focuses on the dictogloss as a 
cooperative method used in class and on research around the process, the roles and the 
differences and similarities between a couple of groups in one school located in a 
forgein country, one private school (Sixth Form) in the north of Sweden and one public 
school (Sixth Form) in the north of Sweden. Cooperation turns out to be due to what 
social roles the informants get assigned/take on and for the process to be favorable it is 
important that negotiation among students happens. What roles the participants in the 
group get have many components, nevertheless power plays a great part in which 
participant is assigned the dominant role, if that role is assigned. The results show that 
one person may shift roles, as well as the expert role does not necessarily have to be 
assigned the most dominant person. 
 
 
Nyckelord: Spanska som främmande språk, dictogloss, samarbete, textproduktion, 
förhandling, makt, sociala roller 
 
Key words: Spanish as a foreign language, dictogloss, cooperation, text production, 
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1 Inledning  
De flesta lärare som jag har pratat med anser att det kan vara svårt att anpassa sig till 
allas nivåer när man undervisar 20 elever samtidigt, även om eleverna befinner sig på 
samma steg. Inom lärarutbildningeb har jag lärt mig att om jag engagerar eleverna så 
kan de undervisa varandra under min ledning, eftersom det en elev inte har förstått kan 
en annan elev ha greppat. Därför har jag valt att titta på hur elever arbetar i grupp när de 
producerar en text, och vill testa metoden dictogloss1 (se vidare för en tydligare 
definition i avsnitt 3.4 Datainsamling).  
 
Det har varit intressant att titta på rollfördelningen och processen i de olika grupperna 
och att det finns både likheter och skillnader grupperna emellan. Makt spelar en stor roll 
i rollfördelning och process och jag har lärt mig under detta arbetets gång att det är 
viktigt att läraren förstår att elever ibland tar på sig en social roll och ibland blir tilldelad 
en roll, beroende på vem eller vilka elever som har makten i gruppen. Därför är det 
också viktigt att läraren känner till vilken social roll en elev tar på sig i samarbete med 
en annan elev. På så sätt är det möjligt som lärare att styra gruppdynamiken, genom att 
konstellera grupperna så att de jobbar bra tillsammans. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna undersökning är att se hur några grupper i spanska steg 4 på 
gymnasiet på en svensk utlandsskola, en svensk kommunal gymnasieskola i norra 
Sverige samt en svensk friskola i norra Sverige rekonstruerar en text när de får arbeta 
tillsammans. Jag ska titta på hur de diskuterar, samarbetar och förhandlar när de 
återskapar en kort text med hjälp av dictogloss1, samt vilka roller de tar på sig och/eller 
tilldelas i detta sociala samspel.  
 
Mina frågeställningar är: 
 
 Hur diskuterar, samarbetar och förhandlar eleverna när de arbetar med dictogloss? 
 
 Vilka sociala roller tar de på sig/tilldelas de av de andra medlemmarna i gruppen? 
 
 Vilka skillnader och likheter mellan de fyra grupperna kan man finna i processen 
och rollerna? 

                                                
1 Samarbetsmetod där eleverna i grupper om ca.4-5 får återproducera en text med hjälp av stödord och av 

varandra 
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2 Sociokulturell teori och samarbetsteori 
Under rubriken sociokulturell teori och samarbetsteori kommer jag att presentera 
tidigare forskningsresultat inom området.  

2.1 Samarbete 
Enligt Lev Vygotskij och sociokulturell teori innebär samarbete att en person som ännu 
inte förstår visst moment kan få hjälp av andra som förstår momentet och därav lyftas 
för att sedan kunna göra det på egen hand. (Vygotskij 1978:88 efter Malmqvist 
2005:128) Emil Molander (2009) anser i sin studie att det ibland kan te sig annorlunda, 
och han stödjer sin samarbetsteori på tidigare forskning om att elever som är jämngoda 
eller till och med svagare än sin samarbetspartner kan bidra till positivt lärande. Merrill 
Swain (2001:44) menar att lärandemöjligheter skapas genom kollaborativ dialog mellan 
språkstuderande eftersom det låter eleverna reflektera över och applicera sina 
kunskaper. Detta innebär att en elev med goda kunskaper, i exempelvis ett språk, kan i 
samarbete med svagare elever få hjälp med att reflektera och ifrågasätta sina kunskaper 
och att bitar på så sätt kan falla på plats, eftersom eleven i fråga inte hade ifrågasatt sina 
kunskaper förut och kunskapen blir tydligare. Neomy Storch (2005:154f) påpekar att 
samarbete är särskilt bra i  andraspråksinlärning eftersom eleverna då får tillfälle at tala 
på målspråket. ”From a pedagogical perspective, the use of small group and pair work is 
further supported by the communicative approach to L2 instruction and its emphasis on 
providing learners with opportunities to use the L2.” (ibid.) Pauline Gibbons (2009:36) 
betonar detsamma som Storch när hon menar att ”Särskilt viktig för språkutvecklingen 
är samtal där eleverna förklarar sig, förhandlar eller formulerar om sig”. 

2.2 Peer feedback 
Malmqvist (2009:69) tittar på elevers feedback till varandra i skrivandeprocessen. Hon 
ser att ”peer feedback” som innebär att eleverna ger respons till varandra, är ett viktigt 
komplement till lärarens kommentarer. Naturligtvis är lärarens kritik viktig för 
elevernas utveckling, men kan eleverna ge varandra feedback har läraren en värdefull 
resurs, genom att eleverna då lär sig av varandra och inte bara av läraren. Pauline 
Gibbons (2009:36) menar att eleverna måste stimuleras till att ”tänka högt”, eftersom 
detta bidrar till att de får reda ut begrepp. Det är fördelaktigt då elever får arbeta 
tillsammans och rätta varandras arbeten, eftersom de då tvingas till en utforskande 
talsituation. Hodgkinson & Mercer (2008:131) verkar hålla med om detta då de menar 
”... it is important that teachers use classroom dialogue to encourage students’ active 
participation ...” De menar att lärare måste ha flera olika strategier för att interagera med 
sina elever, och att eleverna interagerar med varandra, då får chansen att ge varandra 
feedback. 
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2.3  Roller 
I en grupp finns det olika typer av roller och personligheter som är avgörande för 
processen av ett grupparbete. Wanatabe & Swain (2008:116) menar att elever som är 
kollaborativt inriktade eller som antar expert-/novisroller utgör mer gynnsamma par än 
utpräglat dominanta och passiva deltagare. ”...peers can concurrently be experts and 
novices and thus, they can provide assistance to each other in order to achieve a higher 
level of performance.” (ibid.) 
 
Ingela Valfridsson (2009:34) hävdar ”För att gruppsamtalen ska leda till 
kunskapskonstruktion krävs det att uppgiften förutsätter samtal och att den uppmuntrar 
till samarbete snarare än tävlig.” För att arbetet ska vara gynnsamt för alla individer i 
gruppen är det viktigt att alla är aktiva och kollaborativa, så att ingen försöker bevisa att 
hon är bättre än de andra. Det finns olika kombinationer av människotyper i 
grupparbete; Expert, Lärling, Dominant, Kollaborativ, Aktiv och Passiv. Eleverna kan 
besitta flera av dessa typer, tillexempel kan man vara aktiv och kollaborativ, eller aktiv 
och dominant. (Wanatabe & Swain, 2008)  

Aktiv och passiv  
En aktiv elev är deltagande och hjälper till för att nå lösningen av problemet. Enligt 
nationalencyklopedin.se defineras det som när ”någon deltar på ett verkningsfullt sätt. 
    
En passiv elev deltar inte eller väldigt lite i samarbetet. Enligt nationalencyklopedin.se 
defineras det som någon ”som underlåter att av egen kraft uträtta ngt ofta trots att det 
varit påkallat”. 
 
Att vara aktiv är inte en kvantitativ egenskap som innebär att man är aktiv för att man 
bidrar med många inlägg, utan det handlar om vad man säger. Det är skillnad mellan att 
säga ”mm” och ”precis” och att säga något som bidrar till problemlösningen. Därför är 
man inte aktiv förrän man har bevisat att man bidrar till lösningen av problemet. 

Kollaborativ  
Valfridsson (2009:35) menar att elever i ett utforskande samtal om språk får chansen att 
sätta ord på sina hypoteser om t.ex. målspråkets grammatik. På så sätt kan eleverna 
jämföra sina hypoteser med sina klasskamraters hypoteser och få en chans att 
kontrastera och förstå. För att detta ska ske är det viktigt att gruppens medlemmar är 
kollaborativa.  
 
Enligt Wanatabes och Swains undersökning (2008) är elever kollaborativa när de 
hjälper varandra att utföra uppgiften. ”In the collaborative pattern, both learners work 
together throughout the task completion process and assist each other.” (ibid:116) Detta 
innebär att elever som antar expert-/novisroller och är aktiva utgör ett gynnsamt par, 
eftersom de ömsesidigt kollaborerar. (ibid.) Storch (2005:175) har vidare kommit fram 
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till att ju mer det skiljer i kunskap mellan två elever som arbetar i par ju mer kan de lära 
sig, under förutsättning att båda är aktiva.  

Dominant  
Om någon i gruppen är dominant kan både eleven i fråga och hennes kamrater gå miste 
om en process, om hon inte är öppen för att diskutera och samarbeta. De blir i så fall 
inte blir medvetna om varför konstruktionen ser ut som den gör, och är de inte öppna för 
att förstå varför de har rätt eller fel, så hämmas man i sin utveckling. ”Katja säger också 
att det var ’ganska viktigt’ för henne att få rätt i detta fall, och att diskussionen 
egentligen inte handlade om språk utan om vem som bestämmer.” (Molander 2009:13) 
Detta är ett citat från Molanders uppsats då han undersökt två pars samarbeten. I ett av 
paren var båda informanterna dominanta och tävlade om rollen som dominant, vilket 
gjorde att de var ”kanske inte ett idealiskt par för den här sortens arbete”. Om två 
personer slåss om dominansen kompliceras processen på så sätt att det handlar mera om 
vem som har rätt än att slutprodukten av texten blir korrekt. (ibid.)  
 
Malmqvist (2009:70) betonar att en dominant person i grupparbete kan göra det svårare 
för gruppen att prestera ett bra resultat. Processen hämmas också om någon i gruppen är 
mera intresserad av att bevisa att man kan något än att förhandla och jämföra sina 
versioner. Malmqvist hävdar också att gruppmedlemmarna bör visa respekt och tillit till 
varandra för att processen ska vara givande, därför är det negativt att vara dominant i ett 
grupparbete. 

Expert- och novisroll 
Molander (2009:13) undersöker två par och det ena paret är överens om vem som ska 
bestämma. Han menar att de utgör ett mera gynnsamt par än de som slogs om 
dominansen, eftersom de drar nytta av varandra på ett annat sätt än vad det dominanta 
paret gjorde. Hans informanter verkade hålla med om detta, då de i intervju med honom 
uttryckte ”att man inte får tro att man själv kan allt, för då har man ’ingen chans’ att lära 
sig något.” (ibid.) 
 
Lindberg (2005:100) pekar på en undersökning som visar att det är viktigt att den mer 
avancerade inläraren tilldelas den minst aktiva rollen i pararbetet. Detta har båda nytta 
av och ger både en bättre förhandling och ett bättre resultat. Interaktionen blir som mest 
gynnsam om deltagarna gemensamt bidrar till lösningen och hjälps åt. I likhet med vad 
Valfridsson säger om Roller betonar även Lindberg att om de slåss om expertrollen och 
dominansen, uteblir den goda interaktionen (ibid. 2005:104).  

2.4 Grupp 
Vad är det som krävs för ett gynnsamt grupparbete? Enligt Gibbons (2009:45) är det 
nödvändigt att uppgiften kräver att de samarbetar, till skillnad från att det bara är 
tillåtet. Man bör undvika stress, det är viktigt att man ger dem tid för att genomföra 
uppgiften, eftersom stress kan göra det svårare för dem att producera målspråket.  
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Storch (2005:154f) anser också att grupparbete är gynnsamt. ”Research findings on 
collaborative writing have been positive … collaborative writing is a way to foster 
reflective thinking, especially if the learners are engaged in the act of explaining and 
defending their ideas to their peers.” När eleverna får jobba i grupp stöttar de varandra 
till lärande. Eleverna uppmuntras att reflektera kring sitt tänkande. Det är ännu mera 
gynnsamt när eleverna får förklara och försvara sina idéer inför sina kamrater, eftersom 
de då måste motivera varför de anser att deras förslag är korrekta. 
  
Vid gruppindelning är det viktigt att läraren känner eleverna nog bra för att veta vem 
som jobbar bra med vem. Lindberg (2005:104) betonar att grupparbete är ett gynnsamt 
tillfälle för lärande om alla tar en aktiv roll. Det är när eleverna stöttar varandra och 
hjälper till att lösa språkliga problem som den mest gynnsamma inlärningssituationen 
uppstår, även om en av inlärarna intar en expertroll. (ibid.) 
 
Lindberg (2005:97) definierar innebörden av att jobba i mindre grupper: 
”Problemlösningsuppgiften visade många exempel på hur studenterna formulerade och 
omformulerade hypoteser, förklarade uppgiften för varandra, drog slutsatser, 
kontrollerade uppgifter, uttryckte avvikande mening, höll med, sade emot och 
värderade.” Allt detta är exempel på hur elever i interaktion med varandra stimulerar 
sitt kognitiva tänkand, trots att läraren inte styrde processen. Detta kan bli en gynnsam 
situation, eftersom inlärarna tvingas förmedla information som kan användas av 
gruppen, samt eftersom informationsgivaren tvingas sätta ord på sin kunskap. 

2.5  Makt 

Malmqvist (2009:77) menar att det är viktigt att man inte ”underskattar den enskildes 
makt”, eftersom hon har sett att den i en grupp som kan minst ändå kan vara skicklig på 
att argumentera. På så sätt får hon sin vilja igenom och texten blir lidande. 
 
”Av stor betydelse kan t.ex. vara hur olika faktorer som individens inflytande kan t.ex. 
vara hur olika faktorer som individens inflytande och status i gruppen kan vara 
överordnade de språkliga färdigheterna.” (Malmqvist 2009:77) Hon menat att en elev 
som inte kan lika mycket om språket som sina kamrater kan vara övertygande och 
bestämma vad som ska produceras. Därför kan det vara negativt att ta på sig en roll som 
dominant, eftersom andra inte får vara med och bestämma.  
 
Som det nämnts i avsnittet Roller kan en elev med lägre nivå i ämnet vara dominant och 
med hjälp av starka argument driva igenom sitt (felaktiga) förslag i ett grupparbete. Det 
kan även te sig tvärtom och en elev med en mer avanserad nivå i språket kan känna sig 
överlägsen en svagare elev. Lindberg (2005:104-105) hänvisar till en observation som 
gjorts i problemlösning i grupp, hur det är viktigt att inlärare med en högre nivå i 
språket tilldelas en mindre aktiv roll i gruppen, eftersom man hade observerat att när en 
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svagare inlärare kommer med förslag på en meningsbyggnad så ignoreras detta av den 
starkare inläraren, som kör över sin medarbetare och forcerar sin version, även om den 
kan vara felaktig. Men principen är ändå densamma, i likhet med vad Malmqvist säger 
om makt: en dominant person i grupparbete kan hämma prestationen om hon inte 
övergår till en kollaborativ medarbetare. Den önskade inlärningseffekten nås inte om 
någon i gruppen är dominant och är mera intresserad av att visa att hon kan snarare än 
att förhandla och ifrågasätta texten.”Här skulle man alltså rent kunna tala om vikten om 
auktoritet och därigenom dra slutsatsen att man inte ska underskatta betydelsen av den 
enskildes makt i den här typen av samtal”. (ibid. 2009:78) 

2.6 Ett gynnsamt grupparbete  

Både Malmqvist och Valfridsson verkar vara av samma åsikt när de menar att ett 
gynnsamt arbete kräver att eleverna förstår i vilket syfte de utför uppgifen. Valfridsson 
(2009:46) betonar också att läraren måste vara en god, demokratisk förebild. Malmqvist 
(2009:78) säger att uppgiften måste uppfattas som relevant för deltagarna, eftersom de 
måste förstå syftet med arbetet. Kontinuitet tycks också vara viktigt enligt Lindberg 
(2005:105), som refererar till en undersökning som visar att eleverna förhandlade 
mycket mer och gav tätare referenser till språkregler när de arbetade med parskrivning 
för andra gången. 
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3 Metod och material 
I detta avsnitt kommer jag att förklara hur jag har gått till väga när jag har samlat in mitt 
material samt ge en bakgrund till mina informanter.  

3.1 Kvalitativt med kvantitativa inslag 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod, med kvantitativa inslag  
 
Staffan Stúkat (2005:31) anser att det är lämpligare att använda termerna ”objektiv” 
eller ”mjukdata” för att beskriva vad man menar med en kvalitativ metod. Kvalitativ 
kan ha två innebörder, antingen i betydelsen ”sort”, ”egenskap” eller ”beskaffenhet”, 
eller innebär det ett positivt värderande i betydelsen ”god kvallitet”. 
 
En kvalitativ metod är något som har växt fram ur den humanistiska vetenskapen med 
en filosofisk (hermeneutisk och fenomenologisk) inriktning. Det innebär att man 
objektivt tolkar helheten till skillnad från en kvantitativ summa och ”försöker förstå det 
resultat som framkommer”. (Stúkat 2005:32) 
 
Med kvantitativa inslag menar jag att jag har tittat på hur många gånger informanterna 
uttalar en mening under datainsamlingen (se antal inlägg totalt i tabellerna 5-8), för att 
på så sätt ta reda på vem som är aktiv och vem som är passiv. Det innebär inte att en 
person som uttalar 20 meningar är aktiv, om allt hon säger är ”mm” eller ”precis”, utan 
hon måste vara en del av problemlösningen för att vara aktiv. Men eftersom jag har 
använt mig av denna metod finns kvantitativa inslag. 

3.2 Urval 
Denna uppsats fokuserar på fyra grupper i spanska som främmande språk i samma steg, 
men på tre olika svenska skolor, lokaliserade i utlandet samt i norra Sverige. 
Informanterna har läst spanska som främmande språk sedan de gick i åk 7, och de läser 
nu i åk 2 på gymnasiet. Alla deltagare utom en har svenska som första språk och alla 
kan göra sig förstådda på både svenska och engelska. Informanten med ett annat första 
språk är Joseph i grupp 4 som förutom svenska även pratar portugiska. Portugisiska är 
nära släkt med spanska och därför borde det vara lättare för honom än för sina kamrater 
att lära sig spanska. Med gruppen på utlandsskolan använde jag en annan text än vad jag 
gjorde med skolorna i Sverige, men den är hämtad från samma textbok (Caminando de 
nuevo 4). Det kommer dock inte att störa mitt forskningsresultat, eftersom jag inte 
fokuserar på att jämföra deras resultat, utan på att jämföra processen. 
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3.3 Observer’s Paradox 
Observers Paradox kan ha spelat in i resultatet, i den bemärkelsen att de inte vågar och 
vill uttrycka sig fullt ut när jag är med i rummet då de utför uppgiften. Det kan även ha 
varit så att min närvaro fick dem att anpassa sitt beteende efter hur de tror att jag vill att 
de ska bete sig. ”...by observing people’s behaviour we often alter the very behavioural 
patterns we wish to observe.” (Carter & Nunan 2001:116) 
 
Det kan ha hämmat vissa av informanterna att en bandspelare fanns med i rummet, 
eftersom minst en elev i varje grupp muntligt uttryckte att de ogillade att spela in sin 
röst på band. Det lugnade dem dock när jag förklarade att ingen förutom jag skulle 
lyssna på bandet. 

3.4 Pararbete kontra grupparbete 
Denna uppsats fokuserar på grupparbeten. Dock säger Storch (2005:168) att det är mera 
fruktbart att låta eleverna jobba i par istället för i grupp, eftersom någon i gruppen ofta 
blir dominant och kör över de andra. I pararbete har man ett gemensamt ansvar, båda 
deltagarna får mera utrymme för att få sin röst hörd och eleverna visar mera hänsyn till 
varandra än vad de gör ifall de jobbar i grupp. I relation till detta, om  man väljer att 
jobba i grupp är det därför viktigt att läraren känner till elevernas samspel med varandra 
och är förmögen att dela in dem i grupper så att ingen får möjlighet att bli dominant. Jag 
har dock inte haft möjlighet att dela in grupperna efter hur de jobbar tillsammans. Dels 
för att jag inte känner till elevernas sociala roller och dels för att det inte är mitt beslut 
vem som ska gå ifrån lektionen för att delta i mitt experiment, utan det är något jag 
lämnar i lärarens händer.  

3.5 Datainsamling 

Dictogloss är en metod som går ut på att läraren läser en kort text, ca 100 ord, anpassad  
till elevernas nivå, två gånger i normal takt. Den första gången lyssnar de bara och den 
andra gången får de skriva ned stödord. Sedan ska eleverna återskapa texten skriftligt i 
grupp, inte ordagrant, men så att innehållet är detsamma. 
 
Jag använde mig av två texter ur läromedlet Caminando de Nuevo 4. Grupp 1 jobbade 
med ”De Suecia a Brasil” och grupp 2-4 fick arbeta med ”Una Carta”. Att de fick jobba 
med olika texter kommer inte att störa mitt resultat, eftersom texterna kommer från 
samma textbok, grupperna arbetar på samma nivå och jag analyserar inte resultatet av 
metoden, utan jag analyserar processen och rollfördelningen när de samarbetar med 
hjälp av metoden Dictogloss. 
 
Datainsamlingen har skett på så vis att informanterna har blivit inspelade på band, efter 
att ha fått instruktioner om hur metoden går till, vad som förväntas av dem och 
information om i vilket syfte jag gör det samt att deras identiteter är skyddade i min 
insamling.  
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Några av grupperna frågade hur lång tid de hade på sig. Jag ville inte stressa dem 
svarade jag att de fick arbeta så länge de behövde. 
 
Indelningen i alla grupper var slumpmässig och i grupp 1, utlandsskolan, hamnade fyra 
killar och en tjej. Det fanns ingen annan i rummet, förutom jag och gruppen kunde 
genomföra uppgiften ostörd. 
 
Skolan där eleverna i grupp 2 gick fanns det bara fyra elever i steg 4. Gruppen satt i ett 
klassrum, helt ostörd från yttre ljud av exempelvis bygge eller andra elever. 
 
På skolan där grupp 3 gjorde experimentet fanns fem killar som blev utvalda för att de 
inte hade gjort läxan. De satt i ett litet, isolerat, ljust rum helt ostörda från yttre ljud. 
 
I grupp 4 deltog fyra elever. Den bestod av tre tjejer och en kille som valfritt ställde upp 
som informanter. De gick i samma klass som grupp 3 och satt i samma rum som sina 
klasskamrater i den tidigare gruppen. Denna gång var eleverna inte helt ostörda av ljud, 
då andra elever på skolan satt i grupprummet intill vårt, och man hörde när de skrattade 
och pratade. Detta verkade dock inte störa eleverna. 

3.6 Informanterna och deras bakgrund 
Här kommer jag gruppvis att ge alla informanternas bakgrunder i form av namn, ålder, 
gymnasieprogram och första språk. 
 
Alla namnen är fingerade. 

3.6.1 Grupp 1 
I grupp 1, som är utlandsskolan, ingår fem informanter. 

Tabell 1 Grupp 1 
Namn	   Ålder	   Gymnasieprogram	   Modersmål	  

Andreas	   18	   Samhälls	   Svenska	  
David	   17	   Natur	   Svenska	  
Felix	   17	   Samhälls	   Svenska	  

Gustav	   17	   Natur	   Svenska	  
Helena	   18	   Samhälls	   Svenska	  

3.6.2 Grupp 2 
Denna steg 4 i spanska på den kommunala skolan i norra Sverige hade sin första lektion 
för dagen och gruppen innehåller bara fyra elever.  
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Tabell 2 grupp 2 

 
 
 
 

 

3.6.3 Grupp 3 
Denna grupp är den första av två grupper på friskolan i norra Sverige. Den bestod av 
fem killar: Alex, Elias, Jens Magnus och Sebastian. Min bedömning är att de är goda 
vänner, eftersom stämningen är avslappnad och skämtsam.  

Tabell 3 grupp 3 

 

 
 

 

3.6.4 Grupp 4 
Detta är den andra gruppen på friskolan och den består av fyra elever som frivilligt 
ställde upp som informanter. De går i samma klass som grupp 3 och stämningen är i 
likhet med i föregående grupp lättsam. 

Tabell 4 grupp 4 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Transkribering 
Jag har transkriberat materialet, men redovisar inte allt. Jag har därvid återgett talet i 
skriftspråk med inslag av talspråk. Däremot väljer jag att när de talar i munnen på 
varandra återge talet som om en person talade, även om det kunde ha varit tre personer 
som uttalade samma mening. Vid en sådan situation väljer jag att återge den person som 
producerade största delen av meningen. 
 

Namn	   Ålder	   Gymnasieprogram	   Första	  språk	  

Adam	   18	   Samhälls	   Svenska	  
Lova	   17	   Friskvård	   Svenska	  

Sofia	   17	   Natur	   Svenska	  
Therese	   18	   Friskvård	   Svenska	  

Namn	   Ålder	   Gymnasieprogram	   Första	  språk	  

Alex	   18	   Natur	   Svenska	  
Elias	   18	   Natur	   Svenska	  
Jens	   18	   Natur	   Svenska	  

Magnus	   17	   Natur	   Svenska	  
Sebastian	   17	   Natur	   Svenska	  

Namn	   Ålder	   Gymnasieprogram	   Första	  språk	  

Erika	   18	   Samhälls	   Svenska	  
Lena	   17	   Samhälls	   Svenska	  

Joseph	   18	   Natur	   Svenska,	  	  
Portugisiska	  

Stefani	   18	   Samhälls	   Svenska	  
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Anledningen till att jag inte redovisar allt är för att det blir upprepande för läsaren, 
särskilt eftersom jag fokuserar på några få fenomen som går att observera i ett flertal 
delar av processen. Jag valde de delar som visar allas roller i processen samt där det 
finns konkreta exempel på processens gång.  
 
I transkriberingen syns ibland en stor bokstav i slutet av ett ord (se 4.3 Roller och 
processer i grupp 3). Detta gör jag för att informanterna betonar denna bokstav som om 
det vore viktigt att de använder sig av den bokstaven, och inte av någon annan som de 
kan ha haft som förslag.  
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4 Resultat och analys 
 
I denna del kommer jag att presentera resultatet. Jag kommer att presentera de olika 
grupperna och analysera dem som separata grupper under olika underrubriker. 

4.1 Process och roller i grupp 1 
Det finns två intitiativtagare i denna grupp, Helena och Gustav. David är också aktiv, 
men han tar inte intitativ som Helena och Gustav gör. Det är intressant att varken 
Helena eller Gustav, som är intitiativtagare i gruppen, slåss om dominansen, även om 
det kommer att ske skiftningar i rollfördelningen, vilket kommer att synas längre ner. 
 
I utdrag 1 uppfattar jag ingen som dominant, alla förutom Felix verkar delaktiga i 
lösningen. Helena, David och Gustav är aktiva, medan Andreas inte deltar i denna delen 
av diskussionen, och är därför passiv. Felix uttryckte ”säg till om ni vill ha hjälp” och 
lutade sig tillbaka utan att delta i övningen. Han tyckte att det var för svårt och gav upp 
när övningen började.  

Utdrag 1 
Helena Entonces empieza la emigración. 
David Ja … empieza. La emigración. 
Gustav Empieza måste ju vara i preteritum ju. 
David Empezó? 
Gustav Eller är det empiezó? 
Helena Empezó. 
Gustav  Har du skrivit pobre och mucho paro? 
Helena Demasiado hambre. 
Gustav Ah, bra. 

 
Deras producerade mening: En el fin del siglo 19 Suecia era un país muy pobre con 
mucho paro y demasiado hambre, entonces empezó la emigración. 
Ord-för-ord-översättning: ’I slutet av seklet 19 Sverige var ett land mycket fattigt med 
mycket arbetslöshet och för mycket hunger, då började utvandringen.’ 
 
Helena visar genom processens gång prov på god nivå i spanska. Däremot, i utdrag 2 
säger hon emot Gustav som korrekt producerar meningen ”... una vida mejor”, och 
föreslår ”... una vida mejorar”, vilket är felaktigt. Gustav ifrågasätter det, men eftersom 
hon har pennan skriver hon som hon vill. Hon har inte verkat dominant tidigare, men 
det kanske är för att hon inte har haft möjlighet att vara det då hon har varit sekreterare. 
Isåfall kommer det fram nu och det är en roll hon tar åt sig, inte något som hon tilldelas. 
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Utdrag 2 
Helena Los suecos buscaron de un futuro agradable y… vad var det du sa? 
Gustav Y una vida mejor. 
Helena Mejorar? Var det inte mejorar hon sa? 
Gustav Mejorar? Men låter inte mejor bättre? 
Helena (Skriver mejorar). 
Gustav Okej… 

 
Deras producerade mening: Los suecos buscaron de un futúro agradable y un día 
mejorar* (rätt ordval: mejor) 
Ord-för-ord-översättning: ’Svenskarna sökte efter en framtid trevlig och en dag att 
förbättra.’ 
 
I utdrag 3 är det Helena som invänder och tycker att un mil låter grammatiskt konstigt. 
Hon säger det inte, men det verkar som att hon vill säga bara mil, eftersom det är vad 
elever som studerar spanska får lära sig, vilket hade varit rätt. Men gruppen ifrågasätter 
henne och tycker att un mil låter bra och därför beslutar Helena, som är sekreterare, att 
göra som gruppen bestämmer. Även om hon verkade dominant i den tidigare 
producerade meningen, är visar hon att hon inte är det eftersom att hon verkar mera 
kollaborativ än dominant, då hon låter majoriteten bestämma. 

Utdrag 3 
Helena Hur många personer var det till? 
Andreas Det är tusen till. Dos mil más? 
Helena  DOS mil más? 
Andreas Nej. UN mil más. 
Helena Det låter lite småkonstigt. Alltså det låter grammatiskt konstigt 
Gustav Fast kan man inte säga så? 
Andreas Kan man inte säga un mil más? 
Helena Aa ... (skriver klart). 
 
Deras producerade mening: Y en 1909 se fueron un mil más. 
Ord-för-ord-översättning: ’Och 1909 åkte en tusen fler.’ 
 
Tid för att komma fram till lösningen  
Det tog 17 minuter för gruppen att lösa uppgiften. Det var ungefär vad jag hade 
förväntat mig, då jag trodde att uppgiften skulle ta mellan 15-20 minuter att genomföra. 
Gruppen diskuterade, problematiserade, höll med, sa emot etc. och uppgiften var väl 
genomförd. 

De enskilda informanternas bidrag 
I Tabell 5 kan man läsa vilka sociala roller informanterna i grupp 1 hade under 
processen. ”Antal inlägg totalt” visar hur många gånger informanten i fråga uttalat sig. 
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Det är inget kvalitativt resultat, tvärtom är det kvantitativt, men det är för att få hjälp 
med att avgöra hur aktiv eller passiv informanterna varit. 
 
Att informanterna som har mer än 30 inlägg är aktiva är självklart. Dels för att de ofta 
bidrog med hjälp till problemlösningen och dels för att deras bidrag var till hjälp för att 
problemet skulle lösas. Andreas är passiv, även om han har deltagit med 12 inlägg, dels 
eftersom han sällan pratade och dels för att hans inlägg sällan hjälpte till för att lösa 
uppgiften. 

Tabell 5 Roller i grupp 1 
Namn	   Antal	  inlägg	  totalt	   Social	  roll	  i	  experimentet	  

Andreas	   12	   Passiv/kollaborativ	  
David	   32	   Aktiv/kollaborativ	  

Felix	   1	   Passiv	  
Gustav	   37	   Aktiv/kollaborativ/expert	  
Helena	   35	   Aktiv/kollaborativ/expert/sekreterare	  
 

4.2 Process och roller i grupp 2 
Grupp 2 verkar inte tycka att det är en rolig uppgift, eftersom de ser trötta ut genom 
processens gång och förhandlingarna sker långsamt. De kommer till ett tillfälle då 
gruppen fastnar och inte vet hur de ska gå vidare, och då får jag, som egentligen inte ska 
lägga mig i utan bara observera, försöka få igång deras tankegångar genom att ställa 
öppna frågor om vad de hade kommit fram till så långt, och hur de skulle kunna gå 
vidare utifrån det.  
 
De försöker först skaffa sig en överblick, och de diskuterar vem som skriver brevet, som 
texten i Caminando de Nuevo behandlar. De kommer slutligen överens om att det är 
någon som aldrig har varit i Spanien och att det handlar om den typiska spanska 
familjen. Det är mest en interaktion mellan Sofia och Therese, medan Lova fokuserar på 
vad hon ska skriva, men även hon kommer med förslag ibland. Adam säger inte något, 
utan iaktar gruppens arbete. 

Utdrag 4 
Sofia Aa, jag vet inte vad hon sa i början. Hon sa ju att han aldrig hade varit 

Spanien.  
Therese  Aa, men det tror jag hon sa i början faktiskt. 
Sofia Tror du det? 
Therese  Aa. 
Sofia Ja, men skriv att jag har aldrig varit där. Nunca he bla bla bla. 
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Deras producerade mening: Nunca he estado en Españia* (rätt stavning, España) 
Ord-för-ord-översättning: ’Aldrig jag har varit i Spanien.’ 
 
Lova gör som Sofia säger och det är tydligt att det är Sofia som bestämmer. De andra 
tjejerna är aktivt involverade i problemlösningen, men vänder sig till Sofia för att hon 
ska bekräfta deras versioner. 
 
Sofia är den naturliga ledaren i denna grupp och det är hon som tar initiativ under hela 
processen. Det är henne de andra vänder sig till när de har idéer, inte för att hon har 
någon expertroll, utan för att de verkar lita på henne och ge henne rollen som ledare. 
Trots detta upplever jag henne inte som dominant. Hon är aktiv, försöker samarbeta och 
försöker förhandla genom att komma med förslag och sedan fråga om de andra håller 
med henne. Therese är den som ger mest respons, medan Lova som håller i pennan 
främst fokuserar på att skriva, men ger feedback i form av antingen nickningar eller 
affirmativa ”aa” eller ”precis”. Adam säger ingenting. 
 
Det är inte resultatet som är viktigt i denna undersökning, men det är intressant att 
informanterna blandar ihop konjunktion och preposition. I utdrag 5 kan man se att 
informanterna utvecklar meningen ”si tu última carta” när det korrekta vore att skriva 
”sobre tu última carta”.  På svenska betyder båda meningarna ”om ditt senaste brev”, 
men ”om” är använt som konjunktion istället för som preposition, vilket gör att en 
person med spanska som modersmål inte skulle förstå meningen.  
 
För att koppla detta till roller och process, var det Sofia, ledaren i gruppen, som föreslog 
detta och sekreteraren gjorde som Sofia sa utan att ifrågasätta. Hade någon i gruppen 
ifrågasatt denna konstruktion och sökt förhandling hade de möjligen kunnat komma på 
att meningen ”si tu última carta” blir fel. Detta visar prov på att det är viktigt att 
förhandlingar sker, att de får hålla med, säga emot, kompromissa etc. (se Lindberg 
2005:97)  både för processens skull och resultatets skull och denna process saknar 
förhandling. 

Utdrag 5 
Sofia Tengo unas preguntas. 
(Lova skriver) 
Sofia  Om ditt senaste brev? 
Therese  Mm.     
Sofia  Si tu última carta. No sé (ler). 
 
Deras producerade mening: Tengo unas preguntas si tu última carta. 
Ord-för-ord-översättning: ’Jag har några frågor ifall ditt senaste brev.’ 
 
Sofia blir till slut given expertrollen, inte för att hon vill, men för att hon var ledaren i 
gruppen från början och de andra verkar vända sig till henne för att lyssna när hon 
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pratar. Antingen vågar de inte säga emot eller så litar de på henne. Hon verkar inte ha 
något emot att ha den rollen, men det är inget aktivt val från hennes sida, utan något hon  
har blivit tilldelad. 
 
Tid för att komma fram till lösningen  
Denna grupp tog 13 minuter på sig för att lösa uppgiften. Gruppen diskuterade och 
problematiserade väldigt lite. Engagemanget var lågt och de verkade mest intresserade 
av att genomföra uppgiften och få den överstökad.  

De enskilda informanternas bidrag 
 
I Tabell 6 kan man läsa vilka sociala roller informanterna i grupp 2 hade under 
experimentet. 
 
Att Adam är passiv syns tydligt på hans få inlägg i problemlösningen. Lika tydligt är det 
att Sofia är aktiv, eftersom det var hon som ofta förde samtalet framåt. Det är liten 
kvantitativ skillnad mellan Therese och Lova, men desto tydligare är skillnaden i 
kvalitén. Det är detta som gör att Therese blir aktiv och Lova blir passiv, trots att hon 
nästan har lika många inlägg som Therese. Kanske hade Lova varit mer aktiv om hon 
inte hade varit sekreterare? Det kan man bara spekulera kring. 

Tabell 6 Roller i grupp 2 
Namn	   Antal	  inlägg	  totalt	   Social	  roll	  i	  experimentet	  

Adam	   4	   Passiv	  
Lova	   17	   Passiv/kollaborativ/sekreterare	  
Sofia	   31	   Aktiv/kollaborativ/expert	  
Therese	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	   Aktiv/kollaborativ	  

4.3 Process och roller i grupp 3 
I grupp 3 är de noggranna i återproduktionen av texten och tänker till för att få 
grammatiken korrekt. Ingen är dominant, men senare kommer jag att visa att Elias är 
den som har en expertroll eftersom de övriga i gruppen verkar vända sig till honom för 
att få bekräftelse på att deras version är korrekt. Alla är aktiva, men jag anser inte att 
Elias är den mest aktiva, utan den rollen passar bättre till sekreteraren, Magnus. 
 
Förhandling i denna grupp sker snabbt och ingen i gruppen är rädda för att säga emot 
ifall de tycker att deras version är bättre än den som föreslås. Då en elev frågar ”hur ska 
man säga, una familia típica española, eller una familia típica de España?” kommer de 
snabbt överens om att den senare versionen låter bättre, även om båda är korrekta. 
Faktum är att i orginaltexten använder man sig av den första versionen. Den största 
initiativtagaren i gruppen genom hela processen är Magnus, som är sekreterare. Han är 
inte experten, men han är aktiv och kollaborativ, precis som Alex. 
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I utdrag 6 håller de på att revidera vad de har skrivit så långt och kommer till ett ställe 
där de är osäkra på vilken av prepositionerna ”por” och ”para”de ska välja. Det är 
intressant hur både Alex, Magnus och Sebastian vänder sig och tittar på Elias för att ta 
reda på vilket ord de ska välja. 

Utdrag 6 
Magnus  (läser högt) Hola Anders, como estás? Aquí estamos esperando por.... 
Alex Men ska det inte vara para presentar?  
 
Det är nu tre av killarna vänder sig mot Elias och frågar om man säger por eller para 
presentar. 
 
Elias Jag tror det är para ... presentar. 
 
Efter detta väljer de att skriva para utan att diskutera vidare. Det är inte förrän i detta 
skede som Elias visar att det är han som har expertrollen. Det var inte tydligt förrän nu 
eftersom han inte tar särskilt mycket plats, utan är snarare en del av problemlösningen, 
precis som de andra. 
 
I utdrag 7 är det intressant att de först ville säga ”una familia típica española”, vilket 
fungerar utmärkt, men de tycker att det är en konstig formulering och vill hellre 
omformulera sig och säga ”una familia típica de España”, som också fungerar. 
Tillsammans, med god kommunikation, kom de fram till denna omskrivning. Märkvärt 
är också att Elias, trots att han har expertrollen, är blygsam och föreslår att familia ska 
vara feminint, istället för att bestämt hävda att det ska vara så. 
 
I nästa del av konversationen kommer vi in i konversationen när de börjar tänka på 
genus. 

Utdrag 7 
Alex Sen ska det vara A också ... det står familiA ... tipicA. 
Jens Familia tipicA. 
Sebastian  Es un familia típica … 
Magnus Nuestro familia … Man kan inte säga såhära nuestro familia típica ... det 
går    ju inte, ES un familia típica de España. 
Jens Ja ... det var ju det vi sa. 
Magnus Jaha (gruppen skrattar). 
Elias Es UNA familia típica de España, kanske? 
 
Deras producerade mening: Nuestro* (rätt genus: nuestra) familia es una familia típica 
de España. 
ord-för-ord översättning: ’Vårt familj är en familj typisk från Spanien.’ 
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Tid för att komma fram till lösningen  
Grupp 4 tog 32 minuter på sig för att genomföra uppgiften. De var mycket noggranna i 
genomförandet och ville att allt skulle vara rätt. De diskuterade mycket, höll med, sade 
emot, problematiserade och argumenterade.  
 
De enskilda informanternas bidrag 
I Tabell 7 kan man läsa vilka sociala roller informanterna i grupp 3 hade under 
experimentet. 
 
Intressant i denna grupp är att alla är aktiva. Ingen i gruppen bidrar med mindre än 20 
inlägg, så det handlar egentligen om vem som är mest aktiv och minst aktiv, snarare än 
att någon är passiv. I denna grupp är, intressant nog, sekreteraren Magnus mest aktiv. 

Tabell 7 Roller i grupp 3 
Namn	   Antal	  inlägg	  totalt	   Social	  roll	  i	  experimentet	  

Alex	   32	   Aktiv/kollaborativ	  
Elias	   24	   Aktiv/kollaborativ/expert	  
Jens	   23	   Aktiv/kollaborativ	  
Magnus	   40	   Aktiv/kollaborativ/sekreterare	  
Sebastian	   35	   Aktiv/kollaborativ	  

4.4        Process och roller i grupp 4 
Alla i denna grupp är kollaborativa, men i denna grupp finns det två elever, Lena och 
Joseph, som slåss om expertrollen. Om man ska ge någon rollen som dominant så skulle 
det vara Lena, som gärna berättar för de andra vad texten handlar om i inledningsfasen, 
utan att ge utrymme för någon annan som gärna vill berätta om sin version. Hon övergår 
dock till en kollaborativ roll när det är dags att börja formulera sig på spanska.  
 
Lena upplevdes inte som dominant under inspelningen, eftersom hon med kroppsspråk 
visade att hon sökte diskussion och kompromisser. Men när jag lyssnar på bandet och 
transkriberar så verkar hon vara den som för konversationen och tar initiativ i början av 
processen, även om hon söker andras meningar och förslag också.  
 
Utdrag 8 är egentligen bara en dialog mellan Lena och gruppens sekreterare Erika. Vad 
som inte syns i transkriberingen är att Joseph ibland försökte komma in med en 
förklaring när Erika frågade något, men Lena är den starkare av dem, därför avbryter 
hon och tar över. 

Utdrag 8 
Erika   Alltså, menar hon att hon som att hon skulle i som i det här brevet, 

presentera sig. 
Lena Näe, utan att han kommer dit. 
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Erika Jaha, okej. Var det det hon ser fram emot. 
Lena Ja, det tror jag att det var. Det var det ju. 
Erika Me hace mucha … mucho. Mucho? 
Lena Eeh och que presentar mis amigos y mi familia 
 
Deras producerade mening: Me hace mucha ilusión que* (que ska inte finnas med i 
denna mening) presentar mis amigos y familia.  
Ord-för-ord-översättning: ’Mig det gör mycket glädje att att presentera mina vänner och 
familj.’ 
 
Lena visar ibörjan gärna att hon kan mest i gruppen, vilket verkar irritera Joseph. Denna 
grupp fick en dålig start, eftersom Lena inte förhöll sig kritisk till sina förslag, Joseph 
försökte ta över expertrollen från henne och de övriga gruppmedlemmarna verkade inte 
förstå vad de skulle återproducera. I utdrag 9 är Joseph mest aktiv. Han verkar nu bättre 
till mods då han får mera plats i gruppen, medan Lena hjälper till, men inte verkar vara 
lika intresserad av att ta plats längre. Erika och Stefani pratar mera med varandra, vilket 
de inte har gjort under tidigare delar av problemlösningen, även om största delen av 
konversationen nu delas mellan Erika och Joseph. 
 
Det är intressant att se att Erika samarbetar med Joseph och Lena, dock inte 
samtidigt. Joseph har inte rollen som dominant, eftersom han inte har makt nog att vara 
det i denna grupp, till skillnad från Lena som gott och väl kan ta sig den friheten. Dock 
är Lena samtidigt samarbetsvillig och söker diskussioner, så därför vill jag heller inte 
kalla henne för dominant. Däremot samarbetar inte Joseph och Lena, utan antingen är 
det den ena eller den andra som för samtalet. Varför de över huvud taget lyssnar på 
Joseph är sannolikt för att han kan mycket spanska.   
 
Utdrag 9 
Joseph  En España antes ... kan du skriva. Familjen ska visa ... om hur det var. 
Erika Aa, men det är väl egentligen hon som ska visa för honom. 
Joseph  Aa så kanske det var. 
Stefani  Porque nunca has estado en España ... 
Joseph  (tar över) ... en España antes ... 
 
Deras producerade mening: Porque tú nunca has estado en España antes, vas a vivir 
con una familia típica de España 
Ord-för-ord-översättning: ’För att du aldrig har varit i Spanien förrut, ska du bo med en 
familj typisk från Spanien.’    

I utdrag 10 blir det tydligt hur informanterna påverkar sekreterarens beslut att skriva 
típico istället för típica. Joseph föreslår rätt genus tidigt, men Erika skriver den 
maskulina formen istället, även om hon hörde honom. Då kommer gruppen in och 
stödjer Josephs version och först då rättar Erika till det så att det blir rätt. Hon är inte 
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främmande för att göra det när resten av gruppen stödjer Josephs åsikt, därför är hon 
inte dominant, utan kollaborativ. 

Utdrag 10 
Stefani  Una familia típico. 
Joseph  Típica. 
Erika (skriver) típico 
Joseph  (rättar) típica. Det är ju ... 
(De andra håller med) 
Erika Ja, så bra. Enade, snyggt.  
 
Deras producerade mening: Pero tal vez no somos una familia típica de España. 
Ord-för-ord-översättning: ’Men kanske inte vi är en familj typisk från Spanien.’ 
 
Under nästa utdrag märks det vilken värdefull roll Erika har i denna grupp. Mot slutet 
av processen var hon gruppens mest aktiva deltagare och hon fick en central roll i 
gruppen. Det är bra när en elev med en central kan ställa frågor och vara kollaborativ, 
vilket Erika är. Hon frågar här till exempel hur man säger ”att svara” på spanska, om det 
ska vara med IR (respondir, som de sa). När hon ställer frågor som dessa får hon igång 
de övriga gruppmedlemmars kognitiva processer, och de ifrågasätter sin kunskap. Hade 
hon varit dominant hade hon inte släppt in dem så väl som hon gjorde.  

Utdrag 11 
Erika  Skulle hon svara på hans fråga? 
Alla Aa, precis, på hans senaste brev. 
Erika Ahaaaa, var det så? Så att hon typ ba nu ska jag svara på dina ... 
Lena Aaa. 
Erika Okej, men då voy a. Vad är svara? Är det –ir, eller? 
Joseph  Ir, mm. 
Stefani  Kan man skriva de TU última carta? 
Lena Ja, precis, för det är ju från HANS senaste brev. 
 
Deras producerade mening: Voy a respondir* (rätt stavning, responder) a tus preguntas 
de tu ultima carta 
Ord-för-ord-översättning: ’Jag ska svara på dina frågor från ditt senaste brev.’ 
 
Tid för att komma fram till lösningen  
Denna grupp spenderade 22 minuter för att komma fram till lösningen. De diskuterade, 
argumenterade och kompromissade och var mycket noggranna i sitt genomförande.  
 
De enskilda informanternas bidrag 
I Tabell 8 kan man läsa vilka sociala roller informanterna i grupp 4 hade under 
experimentet. 
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Stefani är den mest passiva i denna grupp. Erika var inte heller aktiv från början, utan 
kom in mot slutet av processen och fick en viktig central roll, när Lena och Joseph inte 
längre kämpade för att vara expert. 

Tabell 8 Roller i grupp 4 
Namn	   Antal	  inlägg	  totalt	   Social	  roll	  i	  experimentet	  

Joseph	   29	   Aktiv/kollaborativ/expert	  
Stefani	   11	   Passiv/kollaborativ	  
Erika	   26	   Aktiv/kollaborativ/sekreterare	  
Lena	   32	   Aktiv/kollaborativ/expert	  

4.5 Jämförelse av process och roller mellan grupperna 
Nedan kommer jag att redovisa skillnader mellan gruppernas processer och roller. 

4.5.1 Den aktiva och den passiva rollen 
I alla grupper, utom i grupp 3, fanns det någon som var passiv. Detta störde inte 
gruppen, men däremot drabbade det personen som var passiv. Det var tydligt att de 
passiva i samtliga grupper kände sig i underläge och det är möjligt att de kan ha tappat 
intresse och motivation under processens gång. I grupp 1 var det Felix som utmärkte sig 
som mest passiv, men till skillnad från de passiva deltagarna i de andra grupperna 
verkade han inte tycka att det var jobbigt att ha den rollen. Han lutade sig tillbaka utan 
att anstränga sig för att förstå. Han gjorde en ansträgning för att förstå från början, men 
bedömde snabbt att han inte skulle kunna delta i lösningen. Andreas i samma grupp var 
också passiv, men var i kombination med det kollaborativ. Det innebär att han var 
delaktig och försökte hjälpa till, men inte nog mycket för att vara en del av lösningen. 
 
I grupp 2 var Adam den passiva. Han verkade, i likhet med Stefani i grupp 4, obekväm 
med att inte kunna hjälpa till med lösningen. Stefani kan liknas med Lova i grupp 2. 
Skillnaden mellan henne och Lova är att Lova hade en sekreterarroll, men kvalitén på 
deras inlägg är lika, då Stefani ibland säger någonting som hjälper problemlösningen, 
men det händer allt för sällan att hennes bidrag håller nog hög kvalité för att hon ska 
kunna tituleras som aktiv. 
 
Det var roligt att se att det inte fanns någon som var passiv i grupp 3, och att det fanns 
en atmosfär som tillät alla att fick prata och de verkade känna varandra väl. 

4.5.2 Expertrollen 
Alla grupper har minst en informant som bär expertrollen. Det är intressant hur denna 
roll har blivit tilldelad dessa individer av olika anledningar. I grupp 1 är det Helena och 
Gustav som delar på den, medan i grupp 2 ger de rollen till Sofia utan att hon ber om 
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den. Grupp 3 har Elias som de alla verkar lita på, eftersom han har en hög nivå i språket 
och i grupp 4 slåss Lena och Joseph om rollen.  
 
Oavsett hur informanterna i respektive grupper fått rollen som expert verkar den vara 
nödvändig i grupperna. Grupp 1 har experter som delar på den utan att tävla om den, 
och gruppen blev driftig med hjälp av dessa roller. Grupp 2 behöver någon som kan 
bestämma vad de ska skriva, eftersom de inte verkar komma någonvart annars. I grupp 
3 är experten (Elias) lite osynlig och gruppen är noggrann och driftig utan att experten 
tar kommando. Däremot behövs han ibland då de fastnat och han hjälper till att lösa 
situationen snabbare än om han inte hade varit där. I grupp 4 var det mera invecklat, 
eftersom två av informanterna ville ha rollen som expert. Det var dock ingen av 
experterna som gjorde att de kognitiva processerna hos resterande gruppmedlemmar 
kom igång, utan det var när sekreteraren Erika fick en central aktiv roll och ifrågasatte, 
bollade idéer, ifrågasatte etc. som gruppens arbete blev mest effektivt. 

4.5.3 Den dominanta rollen 
I grupp 2 och 3 fanns det ingen dominant roll. Grupp 1 hade en informant (Helena) som 
under en del av processen var dominant när hon valde att skriva mejorar istället för det 
gruppen ville att hon skulle skriva, mejor. Det intressanta är att hon ändrar sin roll i 
utdraget därefter, och väljer att skriva gruppens förslag även om hon har rätt, och hon 
blir därmed kollaborativ. Hon visar att en person kan en och samma person först inta en 
roll som dominant för att sedan ändras och bli kollaborativ. Hur kan man ändras från att 
vara utpräglat dominant till utpräglat kollaborativ inom kort tid? Det kan jag bara 
spekulera om, det fanns ingenting som tydde på att hon borde ändra roll, varken i 
hennes attityd eller i hennes gruppkamraters attityd mot henne. Kanske är hon mera 
utpräglat kollaborativ, men då hon hade både en aktiv roll och var sekreterare kunde 
hon ta makten att bestämma just vid det tillfället. 
 
Grupp 4 hade en liknande situation, då Lena först var dominant och sedan inte visade 
intresse för att vara expert längre utan lät Joseph ta den rollen ju längre in i processen de 
kom. Det som är intressant att observera är att det fanns likheter mellan Helena i grupp 
1 och Lena i grupp 4, när de båda ett tag är dominanta för att sedan skifta till att bli 
kollaborativa. 

4.5.4 Sekreterarens roll 
Sekreterarrollen i grupp 2 skiljer sig från de andra gruppernas sekreterarroller. Tova var 
passiv och var mera intresserad av att skriva vad Sofia sa åt henne att skriva än att vara 
delaktig i själva lösningen. Grupp 3 hade Magnus som var den mest aktiva i gruppeen. 
Han hade inte expertrollen, utan både han och de andra i gruppen utsåg Elias till expert. 
Det som är intressant är att Magnus är den mest aktiva i denna grupp, trots att han är 
sekreteraren. I grupp 1 är Helena den som bidrar med näst flest inlägg och hon delade 
på expertrollen tillsammans med Gustav. I grupp 4 var det Erika som skrev, och hon 
fick mot slutet av processen en central roll, vilket var bra eftersom hon var aktiv, 
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kollaborativ, gärna ställde frågor och ifrågasatte. Hon blev en viktig faktor för alla 
gruppmedlemmars utveckling, då hon fick de andra att förhålla sig kritiska till 
uppgiftens lösning. Hon var inte den mest aktiva i början, men mot slutet har hon rollen 
som den mest aktiva.  

4.5.5 Förhandling och diskussion 
I grupp 1, 3 och 4 går det snabbt att förhandla, de diskuterar gärna, säger emot, håller 
med, reviderar etc. för att komma fram till en bra text. Grupp 2 tar lång tid på sig att 
komma överens om något. Skillnaden mellan grupp 2 och övriga grupper är att ingen 
säger emot ifall någon skulle ha en bättre version än den mening som föreslås. Det är 
inte klart ifall det beror på om de inte vet eller inte vågar säga emot den dominanta 
(Sofia), men det skiljer sig i förhandlingen mellan denna grupp och övriga grupper. Det 
verkar som om de inte är intresserade av att komma fram till någon lösning då de inte 
diskuterar utan väljer det första alternativet de kommer på.  
 
Grupp 3 var den grupp som tog längst tid på sig att komma fram till lösningen och de 
var mest noggranna med att revidera texten och ifrågasätta sina olika förslag till 
lösningar. Diskussionen var livlig och stämningen var god. Grupp 1 verkade också vara 
goda vänner med varandra, och även Felix, som var gruppens svaga länk eftersom han 
var mest passiv och hade lägst nivå i spanska, accepterades av övriga gruppmedlemmar.  

4.5.6 Kvantitativa och kvalitativa skillnader 
I tabellen nedan kan man de olika gruppernas totala antal inlägg samt tid för att komma 
fram till lösningen 

Tabell 9 
Grupp	   Antal	  minuter	  totalt	   Antal	  inlägg	  totalt	  
Grupp	  1	   17 117 
Grupp	  2	   13 75 
Grupp	  3	   32 154 
Grupp	  4	   22 98 
 
Här syns det att grupp 2 var den grupp som var snabbast med att genomföra uppgiften 
och med minst kvantitativa bidrag, medan grupp 3 var den grupp som tog längst tid på 
sig att bli färdig samtidigt som de hade flest kvantitativa bidrag. Utifrån resultatet i 
denna undersökning kan man dra slutsatsen att de båda grupperna även stod för lägst 
respektive högst kvalitet. Grupp 2 diskuterade minst av alla grupper. De verkade 
ointresserade av uppgiften utan ville helst göra bort den så snabbt som möjligt.  
 
Informanterna i grupp 3 var tvärt om engagerade, noggranna, de problematiserade och 
diskuterade olika lösningar, höll med, sa emot och argumenterade för sina 
ställningstaganden. Grupp 1 och 4 hade samma mönster i sitt genomförande av 
uppgiften, då även de var engagerade och diskuterade mycket. Däremot var ingen av 
grupperna lika noggranna som grupp 3. 
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Grupp 4 liknade grupp 1 i processen, när det kommer till hur mycket de diskuterade, 
argumenterade, kompromissade etc. Trots att grupp 4 tog längre tid på sig än grupp 1 
bidrog de inte med lika många inlägg som grupp 1. Detta kan förklaras med att grupp 1 
hade fem informanter medan grupp 4 bara hade fyra. I grupp 1 föll en person bort 
(Felix) eftersom han inte bidrog alls till resultatet, därför kan man bara räkna med fyra 
informanter i grupp 1. Men även grupp 4 hade en gruppmedlem som var passiv 
(Stefani). Hon bidrog visserligen mer med sina 11 bidrag än vad Felix gjorde, dock inte 
nog mycket för att vara delaktig till lösningen. Därav hade grupp 4 i likhet med grupp 1 
en deltagare mindre, eftersom båda grupperna hade en passiv deltagare. 
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5 Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen ämnar jag att diskutera kring mitt resultat, mina 
frågeställningar samt koppla till teori. 

5.1 Process 
Hodgkinson och Mercer (2008:131) menar att lärare måste ha flera olika strategier för 
att interagera med sina elever, och att eleverna interagerar med varandra, då får chansen 
att ge varandra feedback. I denna undersöknings resultat har detta visat sig vara sant, 
eftersom det skiljer sig mellan de olika gruppers processer. Grupp 2 var den grupp som 
stod ut i form av att vara passiva och inte vilja engagera sig i uppgiften som de övriga 
grupperna gjorde. Här kan man dra slutsatsen att Hodginson & Mercer har rätt, och man 
bör tänka över hur man ska få elever som dessa att interagera med varandra. Det 
enklaste hade varit att omgruppera dem så att de fick jobba med andra elever som passar 
deras persontyper på ett bättre sätt, men i denna grupp går det inte eftersom de är de 
enda eleverna i klassen. Här hade det varit bättre med pararbete, då det kräver att båda 
parterna tar ansvar. (Storch 2005:168). Storch menar också att det är bättre att jobba i 
par än i grupp eftersom någon i gruppen ofta blir dominant och kör över de andra. I 
detta fall gäller det inte, eftersom dessa elever söker efter någon som bestämmer, då 
ingen vill ta initiativ. 
 
När jag kom hem till Sverige efter att ha spenderat fem veckor på en utlandsskola hade 
jag en hypotes om att eleverna på utlandsskolan hade en, om inte högre nivå på 
spanskan så en högre arbetsmoral än vad elever på en skola i Sverige hade. Både grupp 
3 och 4, som kommer från friskolan, har visat att jag hade fel eftersom processen var lik 
den som var på utlandsskolan. Den kommunala skolan visade att de inte höll samma 
standard som utlandsskolan, eftersom de saknade det som Lindberg (2005:97) betonar 
som viktigt för ett gynnsamt grupparbete, som är när elever i samarbete förklarar 
uppgiften för varandra, drar slutsatser, håller med, säger emot etc. Kan det ha att göra 
med att det krävs högre betyg från grundskolan för att ta sig in på friskolor och 
utlandsskolor än vad det krävs för att ta sig in på en svensk kommunal gymnasieskola? 
Detta kan jag bara spekulera kring, men det är intressant att tänka på det, eftersom de 
elever som presterat bra tidigare för att ta sig in på ett gymnasium med höga 
antagningsbetyg lade ner mer energi för att komma till fram till rätt lösning än vad de 
elever som tagit sig in på ett gymnasium som inte kräver lika höga betyg gjorde. Kanske 
är det så att grupperna på utlandsskolan och friskolan är vana vid att diskutera och tänka 
kritiskt till skillnad från den kommunala skolan? Det fanns en markant skillnad mellan 
grupp 2 och övriga grupper i processen. Det finns ingen omfattande studie som visar att 
den kommunala skolan presterar sämre än de övriga skolorna, men utifrån detta 
experiment ser det ut som om skolorna som kräver högre betyg från grundskolan för att 
bli antagna till dessa skolor är mera noggranna än vad den kommunala skolan är.  
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5.2 Roller 
Alla grupper, utom grupp 3, hade en passiv deltagare och det märktes att alla de passiva 
i grupperna var obekväma under processen. Storch (2005:154f) har kommit fram till att 
vissa inlärare upplever att de har för dåliga kunskaper för att kunna bidra med hjälp till 
gruppen. Det kan vara en anledning till varför de passiva deltagarna inte var bekväma 
med grupprocesser, som exempelvis dictogloss. De kanske tyckte att de är för dåliga i 
ämnet för att hjälpa till med lösningen och det är således möjligt att de tappade 
motivation. 
 
Då en elev ifrågasätter ett förslag på en lösning skapas lärandemöjligheter, eftersom 
eleverna då reflekterar, redigerar och applicerar sina kunskaper (Lindberg 2005:97) Vad 
som är intressant att observera är att Erika i grupp 4 fick en viktig central roll, och 
förvaltade den väl genom att ifrågasätta gruppmedlemmarnas förslag på lösningar så att 
alla i gruppen reflekterade och redigerade sina förslag. Utifrån det kan man dra 
slutsatsen att sekreterarrollen bör tilldelas en elev som gärna diskuterar, eftersom det är 
en roll som ger eleven makten att fatta det slutgiltiga beslutet om vad som ska skrivas. 
 
Storch (2005:154f) anser att det är när eleverna stöttar varandra och hjälper till att lösa 
språkliga problem som den mest gynnsamma inlärningssituationen uppstår. Detta sker 
även om någon i gruppen tar på sig/blir tilldelad en expertroll, ifall ingen är dominant. 
Elias i grupp 3 är ett bra exempel på detta. Det är alltså inte negativt att han har rollen 
som expert då han inte är dominant, utan alla får lika mycket utrymme i processen. De 
andra vänder sig mot honom och ber om hjälp, därför är han ett stöd för att problemet 
ska lösas.  
 
I avsnittet Roller (se avsnitt 2.3) hävdar olika författare, som exempelvis Wanatabe & 
Swain att en elev med lägre nivå i ämnet kan vara dominant och med hjälp av starka 
argument driva sin vilja igenom. I denna undersökning har detta inte varit märkbart. 
Helena i grupp 1 var den som tydligast visade dominanta drag, men hon var stark i 
ämnet och hade många bra förslag till lösningar. Om det skulle te sig så att expertrollen 
vore dominant, som Helena i grupp 1 är vid ett tillfälle och Lena i grupp 4 är i början av 
processen, så har det visat sig hämma de övriga medlemmars möjlighet till utveckling. 
Valfridssons (2009:34) undersökningar kring att förutsättningen för att gruppsamtalen 
ska leda till kunskap måste uppgiften uppmuntra till samarbete snarare än tävlig är 
däremot synbart i denna undersökning, särskilt om man analyserar Lena i grupp 4. Hon 
tävlar gärna med Joseph för att bli expert, och i början var Joseph irriterad över att han 
inte fick delta som han ville, Lena förhöll sig inte kritisk till sina tankar och de övriga 
gruppmedlemmarna verkade inte förstå vad de kom fram till. Joseph är den enda i grupp 
4 (och i hela undersökningen) som pratar ett annat latinskt språk och kanske därför 
anser han att han bör ha expertrollen och blir därför irriterad på Lena när hon gärna 
bestämmer. 
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En slutsats man kan dra är att det hämmar den dominanta eleven i utvecklingen i 
spanska som främmande språk, eftersom hon varken är öppen för andras förslag på 
lösningar eller förhåller sig kritisk till sina egna förslag. Även om man är stark i ämnet 
stimuleras gruppmedlemmarna inte nog för att utveckla språket, och den dominanta 
hämmar även sig själv genom att hon inte tänker kritiskt. 
 
Magnus i grupp 3 är intressant. Han är den mest aktiva i gruppen även om han har 
sekreterarrollen. Molander (2009) anser att man borde tilldela den mest aktiva eleven 
sekreterarrollen, eftersom man då inte får utrymme att bli dominant. Det är inte alltid 
det händer att den mest aktiva blir dominant, men det kan hända och då är det bra att 
sysselsätta en sådan elevtyp med någon aktiv roll, såsom att skriva. 
 
Lindberg (2005:104) menar att grupparbete är ett gynnsamt tillfälle för lärande om alla 
tar en aktiv roll. Det är när eleverna stöttar varandra och hjälper till att lösa språkliga 
problem som den mest gynnsamma inlärningssituationen uppstår, även om en av 
inlärarna intar en expertroll. Detta verkar Storch (2005) hålla med om, även om hon 
betonar kontrasten mellan expert och novis på ett sätt som Lindberg inte gör. Enligt 
Storch och Gibbons (2009) krävs det att båda dessa roller (expert-novis) är aktiva 
medan de jobbar med en uppgift eftersom det är då de stimuleras till att ”tänka högt” 
och det bidrar till att de får reda ut begrepp. Resultatet i denna undersökning visar bara 
på en grupp där alla var aktiva (grupp 3) och där kan ovanstående forskningsresultat 
appliceras. Alla i grupp 3 stimulerades till att tänka högt och de var noggranna med att 
reda ut begrepp. Grupp 1 och 4 var också noggranna med att reda ut olika begrepp 
(dock var inte alla aktiva) medan grupp 2 inte skapade samma gynnsamma 
inlärningssituation, eftersom de varken stöttade varandra för att lösa språkliga problem. 
När de stötte på problem vände tre av deltagarna sig till Sofia och hoppades att hon 
skulle komma på något, oavsett om det var rätt eller fel. De var mera intresserade av att 
göra klart uppgiften än att producera ett bra resultat.  

5.3 Makt 
Malmqvist (2009:77) menar att det är viktigt att man inte ”underskattar den enskildes 
makt”. Är eleven skicklig på att argumentera, även om hennes nivå är lägre än de andras 
och på så sätt få sin vilja igenom kan texten bli lidande. I grupp 4 var detta väldigt 
tydligt då Lena och Joseph slogs om expertrollen. Det var svårare för Joseph att få 
rollen som expert än vad det var för Lena. Det kan ha att göra med att Lena har högre 
status än Joseph i den gruppen och därför kan hon ta expertrollen. I grupp 2 finns 
samma fenomen, men med den skillnaden att Sofia inte behövde kämpa, utan blev 
tilldelad den rollen. Kan det vara så att alla grupper behöver någon som är expert och 
ger gruppen den rollen till någon ifall ingen tar den spontant? Utifrån resultatet av 
processer och roller i denna undersökning kan man dra slutsatsen att det är en trygghet 
för gruppen att kunna förlita sig på att någon tar ansvar och om ingen är villig att ta den 
rollen tar det längre tid för eleverna att komma fram till lösningen. 
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5.4 Vidare forskning 
Jag har valt att inte fokusera på resultatet av lösningen i denna undersökning och det 
hade varit intressant att koppla process och roller till resultat. Grupp 2 hade en mindre 
diskuterande process jämfört med övriga grupper och deras producerade text var inte 
lika bra (korrekt) som övriga gruppers texter, därför kan man spekulera kring att 
resultatet i grupp 2 inte var av lika hög kvalitet som resultatet i grupp 1, 3 och 4. De 
blandade exempelvis ihop konjunktion och preposition (se 4.2 Process och roller i 
grupp 2), vilket de andra grupperna inte gjorde. Undersökningen har också varit 
begränsad i sitt omfång, om än variationsrik i form av datainsamling från tre olika typer 
av gymnasieskolor (utlandsskola, friskola och kommunal skola). Det skulle också vara 
intressant att titta på hur läraren kan följa upp resultatet av elevernas lösning av 
uppgiften eller vilken sorts rättning som ger bäst respons till eleverna efter ett 
grupparbete. 
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