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Abstract 
 
The aim of this examination paper is to investigate the use of linguistic feedback among male senior high 
school students. Two groups consisting of male students preparing for ensuing studies, and two groups 
consisting of male students taking vocational studies, was interviewed in four separate interviews. By 
comparing how these four groups used linguistic feedback in conversation noticeable differences has been 
identified. For example, the boys preparing for ensuing studies used linguistic feedback the most. Also, 
all interviewed groups used linguistic feedback the most when they agreed with each other. This study 
also investigates how typical male group speech (which is characterised by a will to express dominance as 
well as independence) can be affected by a consensus of opinion. Since that is a need for linguistic 
feedback to take place. 
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1 Inledning 
 
I ett samtal inom vänkretsen råder många delade normer, som alla säger något om vilka 
vi är: samtalsämnen, ordval, samtalsrytm och de roller vi åtar oss i samtalet. Men utöver 
detta byggs ett samtal även upp av små men viktiga beståndsdelar. Nämligen 
uppbackningar som mm, ja, nä, precis. Små signaler med vilka vi visar talaren att vi 
lyssnar och förstår och att hen ska fortsätta berätta. Eller kanske att vi bara vill ge ett 
sken av att vi lyssnar. Dessa är viktiga inte bara för samtalet, utan även för att vi ska 
känna samhörighet och trygghet i gruppen.  
 I denna studie undersöks hur pojkar från praktiska och teoretiska 
gymnasieprogram använder sig av uppbackningar. Av tidigare forskning som jämfört 
språkanvändning vid olika gymnasieprogram har Karolina Wirdenäs (2002) undersökt 
hur elever från praktiska och teoretiska program argumenterar med varandra, och Anne 
Palmér (2008) har visat att elever från dessa program även ges olika förutsättningar att 
utveckla sin språkförmåga.   
 Språkliga skillnader har även visat vid jämförelser av män och kvinnor. Och då 
särskilt vad gäller uppbackningar. Enligt Kerstin Nordenstam (1990) syftar kvinnors 
uppbackningar till att skapa en samförståelse, medan mäns uppbackningar syftar till att 
ta över ordet. Det är enligt Mary Talbot (2003) även typiskt för män i samtal att 
framställa sig distanserade från de övriga i gruppen. Uppbackningar är bland annat ett 
sätt att signalera om medhåll, och hur påverkas då mäns uppbackningar av 
samstämmighet, när de i en gruppintervju diskuterar något de är överens om? Detta är 
något som också undersöks i mitt examensarbete. 
 Denna undersökning jämför som nämnt pojkar från teoretiska och praktiska 
gymnasieprogram. På en gymnasieskola uppstår ofta sociala hierarkier mellan dessa 
program, där eleverna från teoretiska program innehar hög status, medan eleverna från 
praktiska program har låg status (Lennartsson 2007).  
 Det har alltså tidigare studerats hur pojkar från olika gymnasieprogram 
argumenterar på olika sätt och ges olika möjligheter att utvecklas verbalt, hur pojkar 
använder uppbackningar på andra sätt än flickor, samt hur pojkar från olika 
gymnasieprogram innehar olika grad av status. Vad som däremot inte undersökts är hur 
uppbackningar används hos just pojkar vid teoretiska respektive praktiska 
gymnasieprogram. Att undersöka detta hos pojkar med olika grad av status, sett till 
skolas sociala hierarki, kan ge en bredare förståelse för elevernas olikheter och likheter, 
och därmed även för den hierarkiska strukturen. För en pedagog kan undersökningen 
även ge en djupare förståelse för elevernas språkanvändning och sätt att argumentera. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka hur pojkar från teoretiska och praktiska 
gymnasieprogram använder uppbackningar i samtal, för att få en bredare förståelse för 
hur de resonerar samt hur gruppdynamiken i olika gymnasieprogram kan skilja sig åt. 

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur skiljer sig användningen av uppbackande samtalsstöd åt mellan pojkar från 
praktiska och teoretiska gymnasieprogram? 

• Hur påverkas samtal mellan pojkar av medhåll; när de delar uppfattningar om 
samtalsämnet?  

 
3 Forskningsöversikt 
 
I detta kapitel förklaras den tidigare forskning som stått till grund för undersökningen. I 
inledande avsnitt 3.1 presenteras de gymnasieprogram undersökningens respondenter 
går i: 3.1.1 Industriprogrammet, 3.1.2 El- och Energiprogrammet, 3.1.3 
Ekonomiprogrammet samt 3.1.4 Naturprogrammet. Därefter, i avsnitt 3.1.5 presenteras 
tidigare forskning som gjorts på skillnader mellan elever från olika gymnasieprogram. 
 I avsnitt 3.2 presenteras den definition av kön och könsidentitet som 
undersökningen förhåller sig till. Här förklaras begreppets betydelse i avsnitt 3.2.1, 
könsidentiteten i avsnitt 3.2.2, och könskonstruktion i skolan i avsnitt 3.2.3.  
 I avsnitt 3.3 förklaras hur aspekten kön påverkar språket. I avsnitt 3.3.1 förklaras 
manligt språk, och i avsnitt 3.3.2 hur pojkar och män uttrycker sitt oberoende i samtal. 
 Därefter, i avsnitt 3.4, är samtal i fokus. Underliggande avsnitt 3.4.1 förklarar de 
strukturer ett samtal kan ha, 3.4.2 roller i samtal, 3.4.3 hur samarbete fungerar i samtal, 
och 3.4.4 hur konkurrens kan se ut i samtal. 
 I avsnitt 3.5 förklaras vad en grupp består av och hur den fungerar. Avsnitt 3.51 
förklarar gruppen som koncept, 3.5.2 den manliga gruppen, 3.5.3 personlig identitet, 
3.5.4 social identitet, 3.5.5 ingrupp och utgrupp, 3.5.6 konflikter mellan grupper och 
3.5.7 språkets betydelse för personlig och social identitet.  
 I avsnitt 3.6 förklaras vad uppbackningar innebär och hur de används, och i 
underliggande avsnitt 3.6.1 hur de används i samtal mellan män respektive mellan 
kvinnor. 
 Slutligen, i avsnitt 3.7, förklaras de olika samtalsstilar som kan förekomma i ett 
samtal. 
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3.1 Gymnasieprogrammen 
 
Av de fyra fokusgrupper som intervjuades till undersökningen läste två grupper 
teoretiska gymnasieprogram, och två grupper läste praktiska gymnasieprogram. I detta 
avsnitt förklaras gymnasieprogrammen närmare. 

3.1.1 Industriprogrammet 
 
Kallas även Industritekniska programmet. Yrkesförberedande program där eleven efter 
avslutad gymnasieutbildning kan arbeta med bland annat produktframställning, 
underhåll, svetsning och driftsäkerhet inom teknisk industri. För att uppnå 
högskolebehörighet krävs att eleven läser ytterligare kurser i svenska och engelska 
(Skolverket 2014a). I denna undersökning kallas den intervjuade gruppen från detta 
program IP. 

3.1.2 El- och Energiprogrammet 
 
El- och Energiprogrammet är ett yrkesförberedande program som ger eleven möjlighet 
att arbeta, eller studera vid yrkeshögskola, efter studenten. För högskolebehörighet 
krävs ytterligare kurser i svenska och engelska. Efter avslutad gymnasieutbildning kan 
eleven arbeta med bland annat elinstallationer, system för automatiserad produktion, 
energi-, miljö- och vattenteknik (Skolverket 2013a). I denna undersökning kallas den 
intervjuade gruppen från detta program EEP. 

3.1.3 Ekonomiprogrammet 
 
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program där eleven blir utbildad 
inom samhällsvetenskap, samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik, vilket 
utbildningen också lägger grunden för fortsatta studier i (Skolverket 2013b). I denna 
undersökning kallas den intervjuade gruppen från detta program EP. 

3.1.4 Naturprogrammet 
 
Kallas även Naturvetenskapsprogrammet. Ger en bred högskoleförberedelse för 
fortsatta studier inom bland annat naturvetenskap, matematik och teknik (Skolverket 
2014b). I denna undersökning kallas den intervjuade gruppen från detta program NP. 

3.1.5 Språkliga skillnader mellan elever från olika gymnasieprogram 
 
I Karolina Wirdenäs avhandling om ungdomars argumentationstekniker visar det sig att 
elever från praktiska gymnasieprogram är mindre villiga att argumentera än elever vid 
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teoretiska program (Wirdenäs 2002: 255). Dessutom visar Anne Palmérs avhandling om 
muntlig kommunikation i gymnasieskolan att elever vid praktiska gymnasieprogram 
erbjuds få tillfällen att utveckla sina verbala förmågor. Samt att eleverna vid dessa 
program är mindre utmanade än elever vid andra gymnasieprogram (Palmér 2008: 
178f.). Anna-Malin Karlsson hävdar att en anledning till detta kan vara att de 
karaktärsämnen som eleverna undervisas i vid praktiska program kommer av en 
yrkeskultur med större tyngdpunkt på förtrogenhetskunskap än på språklig kunskap, där 
förstnämnda ofta kopplas till muntlig färdighet medan sistnämnda oftast kopplas till 
skriftlig. Dessutom kan eleven lära sig en praktiskt inriktad förtrogenhetskunskap 
genom fysisk handling, istället för språklig instruktion. Därmed förknippas lärande av 
karaktärsämnet mer med lärlingskap än med språkligt tillgodogörande av kunskap 
(Karlsson 2006: 35ff.). 

3.2 Kön 
 
I följande avsnitt förklaras begreppet kön, samt vad en könsidentitet innebär och hur 
kön konstrueras i skolmiljön. Denna definition av könsbegreppet är vad undersökningen 
förhåller sig till. 

3.2.1 Begreppets betydelse 
 
Begreppet kön har länge avsett att beskriva män och kvinnor främst som biologiska 
varelser. En utveckling av detta är det senare begreppet genus, som istället 
problematiserat skillnader mellan män och kvinnor betraktade som kulturella fenomen. 
Genus skiljer därför mellan det biologiskt givna och det socialt och kulturellt formade 
(Edlund et al. 2007: 29; jfr West & Zimmerman 1987: 125). 
 Begreppet genus är viktigt för att understryka att kön inte bara inbegriper en 
biologisk bestämmning, utan är något dynamiskt, socialt och kulturellt format. Därmed 
har många forskare idag återgått till att använda begreppet kön, men då med en vidare 
betydelse: att kön numer innebär både det biologiskt och kulturellt formade. Alltså både 
sociokulturellt kön samt kroppslig materialitet (Edlund et al. 2007: 33). Denna 
definition av begreppet kön är vad denna uppsats förhåller sig till. 

3.2.2 Könsidentiteten 
 
Kön konstrueras i samspelet med andra människor, där det vidmakthålls och omvandlas 
(Edlund et al. 2007: 43), och könsidentiteten tillkommer genom andra människors 
respons på hur vi uttrycker vår könsidentitet. En könsidentitet är därför inte endast en 
aspekt av vad man är, utan snarare något som man gör, och då i interaktion med andra 
människor (West & Zimmerman 1987: 140). Hur könsidentiteter iscensätts och tas emot 
i interaktionen bygger i stor utsträckning på stereotypa föreställningar om kön, och tar 
sig därför uttryck i våra förväntningar på kvinnligt och manligt beteende (Edlund et al. 
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2007:38). 

3.2.3 Könskonstruktion i skolan 
 
Enligt Raewyn Connell spelar skolan en viktig roll i formandet av ungdomars 
könskonstruktion genom att utgöra den arena där maskuliniteter och femininiteter 
förstärks och omförhandlas (Connell 2005: 164). Ett sätt olika maskuliniteter uppstår i 
skolan är genom kontakten med den hierarkiska organisation av kunskap som där råder. 
Denna struktur leder då till att vissa pojkar får en status som vinnare i skolan, medan 
andra blir betraktade som förlorare (Connell 2005: 170). De pojkar som innehar hög 
status i skolan är då de som läser teoretiska program, medan de som har låg status är 
pojkarna vid praktiska program. (Lennartsson 2007: 41ff.).  
 Denna skillnad i status ger då även en skillnad i maskuliniteter (Connell 2005: 
170), där pojkarna med lägre status tar till andra metoder, så som idrott, aggressivitet 
och sexuella erövringar, för att anskaffa sig en annan typ av makt (Lennartsson 2007: 
43). Denna maskulinitet kan därmed betraktas som en identitet pojkarna iklär sig i 
protest mot det man inte klarar uppnå (ibid.). I kontrast till denna maskulinitet står vad 
Connell kallar hegemonisk maskulinitet, som istället tar sig uttryck genom bland annat 
höga personliga ambitioner, socialt ansvarstagande, målmedvetenhet och framåtanda 
(Connell 2005: 173). I vårt samhälle anses den hegemoniska maskuliniteten vara det 
mest framgångsrika sättet att vara man på (Lennartsson 2007: 42). 

3.3 Språk och kön 
 
Även språket spelar en stor roll för skapandet av en individs könsidentitet, och det tidigt 
i livet. Med språkliga handlingar så som uppmuntranden, rekommendationer och 
bekräftelser, men även kritiska miner, avståndstaganden och direkta fördömanden sker 
en samverkan mellan barn och vuxna. Denna samverkan bygger då upp den kulturella 
normen och den individuella identiteten. Det är också i denna skapandeprocess som 
barnets kön skapas, vilket fortsätter in i arbetslivet, där identiteten formas genom bland 
annat yrkes-, sällskaps- och kärleksliv, fritidsintressen samt arbetsfördelning i hemmet. 
Även här kan fastslås att kön bör ses som en prestation; en utvecklad färdighet (Edlund 
et al. 2007: 38). 

3.3.1 Manligt språk 
 
Oavsett språklig gemenskap och samtalssituation är aspekten kön relevant, både vad 
gäller talaren och samtalspartnern. Språket bär erfarenheter och normer, som både 
skapar förväntningar och styr tolkningar. Vi gör ofta könsmärkta associationer till olika 
språkliga mönster, så som särskilda samtalsstilar, roller, identiteter eller 
förhållningssätt. Associationer som är könsmärkta både historiskt och kulturellt. Vi 
tillför även stereotypa föreställningar om språk och kön i samtalssituationen, för att till 
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exempel skapa gemenskap, utöva makt, upprätthålla relationer eller skilja oss från andra 
(Kärnebro 2013: 53).  
 Enligt Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Millles utgörs pojkar och mäns 
sätt att tala av att samtalsdeltagarna ofta tillrättavisar varandra, samt att budskapet som 
förs fram görs i form av en redovisning, mer än i form av en diskussion med de andra 
samtalsdeltagarna. Detta sätt att tala till gruppen innebär att talarens anföranden rör 
allmänna områden istället för privata. Sistnämnda har visat sig mer vanligt i samtal 
kvinnor emellan. Pojkar och män strävar efter att uppnå hög status, men då inte genom 
att visa sig mottaglig för de andras inpass (Edlund et al 2007: 63f.). Hög status uppnås 
istället med en verbal skicklighet, vilket är verktyget för att nå social framgång. Man 
bör veta hur och när man bör tala (Maltz & Borker 1982: 207).  
 Mary Talbot menar att den manliga samtalsstilen ofta betraktas som en motsats till 
den kvinnliga, som istället eftersträvar en samhörighet. Kvinnor har vid samtalsanalyser 
visat sig mer benägna än män att uttrycka sitt stöd och sympati, och är överlag mer 
mottagliga för talaren (Talbot 2003: 475). 

3.3.2 Att uttrycka sitt oberoende 
 
I pojkar och mäns samtal uppstår ofta osämja och konflikter, och samtalsdeltagarna vill 
gärna visa sig oberoende av resten av gruppen (Talbot 2003: 475). Det har även visat 
sig att det för män är mer önskvärt att framstå som självständig än att faktiskt agera 
självständigt. En studie som undersökte hur män och kvinnor rättade sig efter 
gruppnormerna visade nämligen att män avvek mer från normerna då de övervakades 
(Eagly et al 1981: 391).  
 Trots tendenser att demonstrera sitt oberoende kan gemensamma normer och 
konformitet vara väl påtagligt inom gruppen. Varje gemenskap upprätthålls nämligen 
genom just gemensamma normer som reglerar både språkliga och icke-språkliga 
beteenden. Och dessa normer åskådliggörs först då någon i gruppen bryter mot dem 
(Einarsson 2009: 35). De pojkar som avviker från gruppens normer riskerar då att bli 
hånade för detta, och resten av gruppen kan ta till systematiserade strategier mot den 
som uttrycker avvikande åsikter (Kehily & Nayak 1997: 84). Till exempel kan 
påtryckningar utföras mot den avvikande. Men den enskilde individen kan försöka 
ändra sina egna åsikter, så att de stämmer bättre överens med resten av gruppen 
(Schachter 1951: 195). Sättet en avvikande åsikt framförs i gruppen spelar också roll. 
Att aktivt ta ställning, med till exempel höjd röst och häftigt temperament, drar på sig 
mer uppmärksamhet från resten av gruppen än om yttrandet framförs på ett lugnare sätt 
(Ridgeway 1978: 180f.). Även om pojkar och män uppmuntras att visa sig självständiga 
utförs alltså protester mot avvikande beteenden och åsikter. Konflikterna kan därför 
antas vara många i den manliga kamratgruppen, men sammanhållningen upprätthålls 
trots detta genom att pojkar och män främst låter sig influeras (vad gäller åsikter och 
beteende) av just pojkar och män (Fagot 1985: 1097). 
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3.4 Samtalets struktur, roller och samspel 
 
Relevant för undersökningen är den sociala aspekten av ett samtals utveckling; hur 
individerna tillsammans bygger ett samtal. Där tillkommer det individuella 
förhållningssättet till samtalspraktiken, samt de roller individerna åtar sig i ett samtal. 
Vidare förklaring ges i detta avsnitt. 

3.4.1 Samtalsstruktur 
 
Ett språk måste tolkas i sitt rätta sammanhang; språket går inte att skilja från den sociala 
praktiken (Linell 2001: 62). Detta innebär att en särskild samtalsstil inte kan existera i 
ett vacuum, utan kommer av att individer responderar till varandras olika 
tillvägagångssätt (Tannen 1984: 26). Med varje nytt yttrande i ett samtal ändras 
samtalskontexten, och på så sätt växer samtalet fram. Samtalets deltagare tar därför 
strukturella regler så som turtagning och sekvensorganisation (att samtal växer fram 
yttrande för yttrande) i beaktning, och arbetar tillsammans för att lösa de problem som 
uppstår i samtalet, som till exempel missförstånd och konflikter. Man vill skapa en 
delad förståelse, och för att nå dit använder samtalets deltagare bland annat 
upprepningar, ifyllningar, frågor och samtalsstöd i form av uppbackningar (Norrby 
2004: 64). Samtalsdeltagarna anpassar sitt sätt att tala efter varandra; de efterliknar 
varandras sätt att tala i fråga om bland annat uttal, talhastighet och pauser. Detta kallas 
konvergens (Giles & Smith 1979: 46). 

3.4.2 Roller i samtal  
 

Vi åtar oss olika roller i samtal, och även detta styr vårt sätt att bidra till samtalets 
struktur. Vi är då antingen primärtalare, sekundärtalare eller lyssnare. Primärtalaren 
utför det huvudsakliga arbetet i samtalet, genom att berätta eller argumentera för något. 
Det är primärtalaren som introducerar nya ämnen, eftersom primärtalaren styr diskursen 
för tillfället. Näst i tur står sekundärtalaren, som lämnar mindre bidrag till 
samtalsaktiviteten. Detta genom att rätta sig efter primärtalaren och instämma i vad som 
sägs. Sekundärtalaren visar primärtalaren uppskattning, begär förtydliganden, värderar 
och bedömer, samt ifrågasätter primärtalaren. Sekundärtalaren introducerar inga nya 
ämnen, utan anpassar sig efter primärtalaren. Denna roll agerar alltså som en aktiv 
kommentator i samtalet. Sist i tur står lyssnaren, som inte bidrar till samtalet mer än att 
ge ifrån sig mindre signaler som skvallrar om uppmärksamhet, så som uppbackningar. 
Kriteriet för denna samtalsroll är att dess bidrag till samtalet inte innehåller egna åsikter 
eller attityder.   
 De tre rollerna är inte statiska, utan skiftar mellan samtalsdeltagarna under 
samtalets gång. Den samtalsdeltagare som i en sekvens av samtalet intar rollen som 
primärtalare kan inta rollen som lyssnare i nästa. I vissa partier av ett samtal är det lätt 
att identifiera rollerna, till exempel när en enskild person berättar, en enskild person 
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kommenterar och en tredje lyssnar. Men i andra partier kan det vara tal om flera 
primärtalare. Detta kan uppstå vid ett gräl eller en diskussion, där det då kan förekomma 
flera primärtalare (Norrby 2004: 172f). 

3.4.3 Samarbete i samtal 
 
Förutom uppbackningar och de metoder sekundärtalaren använder sig av kan 
samarbeten i samtal även utgöras av att en samtalsdeltagare hjälper primärtalaren, 
genom att fylla i luckor i utläggningarna. Detta är en smidig turövergång utan avsikt att 
ta över turen, där ordet sedan återgår till primärtalaren. (Norrby 2004: 242). 

3.4.4 Konkurrens i samtal 
 
Medan en del samtidigt tal kan betraktas som uppmuntringar till talaren kan annat 
samtidigt tal ha motsatt effekt. Exempel på när det uppstår konkurrens i samtal är när 
samtalsdeltagare avbryter den som har ordet, och då med till exempel stark röst, eller 
om flera talare samtidigt hävdar sin talarrätt (Norrby 2004: 243f). I denna undersökning 
räknas även invändningar mot sakfrågan som en typ av konkurrens; när en talare säger 
emot andra talare. 

3.5 Gruppen och identiteten 
 
Individens deltagande i en grupp sker i samverkan mellan individen själv och gruppens 
påverkan på individen. Alla ingående personer i en grupp tillför sin personliga identitet 
till gruppen, samtidigt som den enskilda individen låter sig formas av det gemensamma 
uttrycket för gruppen. Detta förklaras mer utförligt i följande avsnitt. 

3.5.1 Gruppen 
 
Med grupp avses en social konstruktion som gruppens medlemmar skapar på egen 
hand. Gruppen blir till genom individernas relationer till varandra. Men viktigt för 
gruppen är även deras gemensamma föreställningar, som avgör hur gruppen upplever 
sin sammanhållning, samt hur de de mer strukturella frågorna i gruppen behandlas, så 
som konflikter, avgränsning och utstötning (Peterson, Svensson & Addo 2003: 33). 

3.5.2 Den manliga gruppen 
 
Typiskt för grupper bestående av män och pojkar är att de har en hierarkisk struktur, 
med tydliga ledare och olika roller. Inom denna hierarki råder konkurrens om bland 
annat rollerna. Klimatet i gruppen, jargongen, är av en förnuftig och resonerande 
karaktär, samt en känslomässig distans (Lalander & Johansson 2012: 147f.). Denna 
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känslomässiga distans visar sig som tidigare nämnt i språket (avsnitt 3.3.2), då 
individerna strävar efter att demonstrera sitt oberoende.  
 I en studie av Judy Chu visade det sig att trots att många pojkar i en grupp visar 
sig oberoende av gruppen finns ständigt en risk för att bli attackerad. I hennes studie 
hävdade pojkar som ingick i en kamratgrupp bestående av pojkar att de inte brydde sig 
om kamraternas åsikter om dem. Ändå beskrev de olika sätt att skydda sig mot påhopp, 
så som förlöjliganden, avvisanden och kritik. De pojkar som upplevde sin egen 
kamratgrupp som fientlig var noggranna med hur de framställde sig själva i gruppen 
(Chu 2005: 13). 

3.5.3 Personlig identitet 
 
En personlig identitet innebär individens upplevelse av att hen är densamma, oavsett de 
olika roller och kontexter hen befinner sig i (Frisén & Hwang 2006: 11). Den utgör en 
slags gräns gentemot andra individer, grupper eller kulturer och uppstår i mötet mellan 
individen och omvärlden (Smedler & Drake 2006: 41f.).  

3.5.4 Social identitet 
 
En social identitet blir till genom individens närvaro i en grupp, då individen känner 
samhörighet med gruppen och med detta skapar en uppfattning om sig själv (Turner 
2010: 17f.). I den grupp individen ingår delar gruppdeltagarna uppfattning om gruppen i 
sig. Men ett kriterie för att individen ska inta en social identitet i gruppen är också att 
det i gruppen råder samstämmighet om individens deltagande. Det krävs alltså att 
individen blir antagen i gruppen, att hen är medveten om sin position i sammanhanget 
samt att resten av gruppen bemöter individen som en medlem i gruppen (Turner 2010: 
15). Väl antagen i gruppen tar processer vid där gruppmedlemmen antar gruppens idéer. 
En process som kallas socialisation. Utöver denna process utvecklar medlemmen sitt 
eget tänkande, och sin identitet, utefter gruppen. Detta kallas individuation (Lalander & 
Johansson 2012: 58). 

3.5.5 Ingrupp och utgrupp 
 
John Turner, Rupert Brown & Henri Tajfel menar att individen motiveras till en positiv 
självbild och självkänsla inom den egna gruppen. Och den egna gruppen, ingruppen, 
uppfattas då positiv, vilket leder till att stärka individens sociala identitet. Identifikation 
med ingruppen gör att individen värderar sin ingrupp som bättre än andra grupper, 
utgrupperna (Turner, Brown & Tajfel 1979: 190).  
 Utgruppens uppfattning av vår ingrupp spelar roll för vår ingrupps uppträdande. 
Fanny Ambjörnssons studie på kamratgrupper bestående av tonårsflickor visade 
nämligen att unga tjejer kan framkalla en särskild slags feminitet i direkt relation till en 
kontrast. Detta visades i deras sätt att tala, bete sig och röra sig, som fungerade som ett 
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avståndstagande mot andra normer och ideal. I detta fall handlade det om 
gymnasieflickor från Samhällsprogrammet som med sitt språk och jargong ställde sig i 
opposition mot slarviga intoleranta killar, men även mot andra tjejer, bland annat från 
Barn- och Fritidsprogrammet. Och tjejerna från Barn- och Fritidsprogrammet uppvisade 
i sin tur beteenden som kom att fungera som en opposition mot tjejerna från 
Samhällsprogrammet (Ambjörnsson 2004: 78f.). Studien visade hur tjejerna från 
Samhällsprogrammet uttryckte empati, och uppfattade detta som en del av vad 
Ambjörnsson kallar en normativ feminitet. Denna feminitet karakteriseras av bland 
annat empati och känslomässig lyhördhet, vilket i sin tur var något som betraktades med 
skepsis från tjejerna från Barn- och Fritidsprogrammet. Trots att de var medvetna om att 
detta betraktades som önskvärda egenskaper var det inget de identifierade sig med 
(Ambjörnsson 2004: 79). 

3.5.6 Konflikter mellan grupper 
 
Individen och gruppen befinner sig i ständig kamp om hur hen ska uppfattas av andra. 
Var och en önskar framhäva sin egen subjektiva föreställning om sig själv som en 
objektiv föreställning. Och den dominerande är då den person som lyckas få andra att 
uppfatta hen som hen önskar bli uppfattad (Bourdieu 1992: 108).   
 Individen, den personliga och den sociala identiteten är med andra ord inte helt 
oberoende av andras uppfattningar. Medborgarrättskämpen W.E.B. Du Bois menade att 
statusmässigt underordnade grupper (i hans fall afroamerikaner i USA) skapar sin 
identitet genom en ständig medvetenhet om sin avvikelse från normen; sin underordning 
(Du Bois 1903: 9). En sådan uppfattning om sig själv och sin grupptillhörighet, speglad 
genom utgruppen, kan även leda till att man i vissa situationer utsätter sig själv för ett så 
kallat stereotyphot. Detta innebär den oro individen känner i situationen då negativa 
förutfattade antaganden och stereotyper om ingruppen kan komma att bekräftas. Varpå 
individen ofta presterar i enlighet med dessa fördomar (Steele & Aronson 1995: 797). 
 Detta kan ha en hämmande effekt på gruppens sätt att uttrycka sig. I Wirdenäs 
avhandling Ungdomars argumentation: Om argumentationstekniker i gruppsamtal visar 
det sig nämligen att elever från praktiska gymnasieprogram är mindre villiga till att 
diskutera än elever från teoretiska program. Wirdenäs ställer då frågan om detta kan 
bero på nämnda internaliserade syn på sig själv som en statusmässigt underlägsen 
grupp; att eleverna vid till exempel en intervjusituation misstänker att något särskilt 
krävs av dem. Något som de inte tror sig kunna leverera (Wirdenäs 2002: 255). 
Liknande problem visade sig i Ambjörnssons studie på gymnasieflickor. De intervjuade 
flickorna från Barn- och Fritidsprogrammet antog då att forskaren främst var intresserad 
av att intervjua flickorna från Samhällsprogrammet, och mötte henne därför med stor 
skepsis. Eftersom man inte såg det möjligt att en akademiker även kunde vara 
intresserad av att studera dem. Flickorna från Samhällsprogrammet var i sin tur mer 
välkomnande (Ambjörnsson 2004: 45f.).   
 Det råder alltså en påtaglig skillnad i status mellan teoretiska och praktiska 
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gymnasieprogram, där den socialt underordnade gruppen har en internaliserad syn på 
sig själv som underordnad. Anledningen till detta är att individer i en grupp med hög 
social status har en högre självkänsla än individer i en grupp med lägre status (Brown & 
Lohr 1987: 47). 

3.5.7 Språkets betydelse för personlig och social identitet 
 
Enligt Ann-Katrin Svensson är språket särskilt viktigt för utvecklingen av en individs 
personliga identitet. Särskilt under tonåren, då ungdomar är noga med att använda 
språket på samma sätt som sina kamrater (2009: 12). Att närma sig kamraternas sätt att 
tala innebär ett avståndstagande från barndomen och föräldrarnas språkbruk. 
Kamratgruppens språkbruk blir då en markering av att vara någon egen (Almér 2006: 
121). Även för den sociala identiteten är språket viktigt, eftersom det är just i 
samtalssituationer som den sociala identiteten skapas och förhandlas (Norrby 2004: 63). 
Hur språket används formar den sociala världen; om det sker en förändring i språket och 
samtalet förändras också den sociala situationen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
16). 

3.6 Uppbackningar 
 
Uppbackningar, eller stödsignaler, är icke-repliker lyssnaren använder av flera olika 
skäl. Dessa kan användas för att visa att man hört och/eller förstått och/eller accepterat 
och instämmer i det talaren sagt (Linell & Gustavsson 1987: 62f.). De är småord som 
hm, nänänä, jaha, just det ja. Dessa ord yttras när någon annan talar, och innebär att 
lyssnaren är aktiv men har inte för avsikt att ta över talarrollen. Alltså yttranden som 
fälls utan att man fått ordet, och utan att man tar det. Uppbackningarna signalerar även 
till talaren att fortsätta, och är särskilt vanliga då talaren har ordet under längre stunder, 
som under en rapport eller berättelse (Norrby 2004: 166, Nordenstam 1987: 396). 
 Uppbackningarna fungerar dock inte alltid som en signal om förståelse eller 
instämmande. Deras betydelser kan variera. Lyssnaren kan ibland placera ut dessa 
småord på lämpliga ställen i samtalet utan att ha lyssnat på talaren. Detta eftersom det 
märks bland annat i talarens intonation och röstläge var i yttrandena som en 
uppbackning passar. Om lyssnaren faktiskt lyssnar är därför inte alltid säkert (Norrby 
2004: 168). 

3.6.1 Uppbackningar i samtal mellan män respektive mellan kvinnor  
 
Kvinnor och män har visat sig använda uppbackningar på olika sätt. I samtal mellan 
kvinnor görs fler uppbackningar än i samtal mellan män. I kvinnors samtal ses heller 
inte dessa företeelser som försök att ta över talarrollen, utan som sätt att signalera aktivt 
lyssnande. I mäns samtal innebär detta däremot det motsatta; att avbrotten och 
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uppbackningarna har som mål att ta över turen. Därför uppfattas de ofta som försök att 
få talaren att avsluta sin tur (Nordenstam 1990: 37f.). 

3.7 Samtalsstilar 
 
Varje individ har en särskild samtalsstil, som påverkas av aspekter så som individens 
kön, personlig och social identitet och även regional tillhörighet. Samtalsstilen påverkas 
även av vad samtal i sig har tjänat för syfte under uppväxten, samt hur vi tidigare blivit 
bemötta när vi sagt något (Almér 2006: 110). Men det som påverkar allra mest är 
individens vänner, familj, arbetskollegor och etnicitet (Chambers & Trudgill 1998: 64). 
 Av de påverkansfaktorer som formar individens sätt att tala finns det enligt 
Viveka Adelswärd två övergripande samtalsstilar: närhets- och engagemangsstilen samt 
respekt- och hänsynsstilen. I förstnämnda utgår samtalet från personliga ämnen, och nya 
ämnen introduceras fort. Samtalsdeltagarna kräver omedelbart gehör, avbryter och tar 
ordet från varandra. Här uttrycker man instämmanden och kommenterar andra talare 
samtidigt som de fortfarande har ordet. Man varierar styrka i tonläget och dramatiserar 
gärna sina inpass. Inom respekt- och hänsynsstilen råder det motsatta: respekt, 
anpassning och lyhördhet och deltagarna gör här inlägg som är mer av monologisk 
karaktär. Dessa två stilar betraktas som två motpoler på en skala. Aspekter som avgör en 
persons individuella samtalsstil är personlig läggning, kulturell tillhörighet och själva 
samtalssituationen (Adelswärd 1992: 146). 
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4 Metod och material 
 
I detta avsnitt förklaras den metod och material som använts för undersökningen. I 
inledande avsnitt 4.1 förklaras metoden samtalsanalys. Därefter, i avsnitt 4.2, förklaras 
dess etnometodologiska inriktning.  
 I avsnitt 4.3 redogörs för undersökningens avgränsning och urval. 
 Avsnitt 4.4 förklarar hur datainsamlingen för undersökningen gått till, och 
insamlingsmetoden, intervjuer, förklaras vidare i underliggande avsnitt 4.4.1.  
 Hur bearbetning av data gått till beskrivs i avsnitt 4.5. Beskrivning av 
transkriptionsmetod för intervjuerna ges i avsnitt 4.5.1 och definition av begreppen 
turbytesplatser och turkonstruktionsenheter i avsnitt 4.5.2. Undersökningens reliabilitet 
beskrivs i avsnitt 4.5.3. Och slutligen redogörs för de etiska ställningstaganden som 
undersökningen förhållit sig till, i avsnitt 4.5.4. 

4.1 Samtalsanalys 
 
Samtalsanalysen som forskningsmetod utgår från ett empiriskt material i form av ett 
inspelat samtal. Utifrån detta undersöks mönster som upprepas i samtalet, som studiens 
slutsatser sedan bygger på. Arbetssättet är alltså det motsatta jämfört med andra typer av 
lingvistisk forskning, där en förbestämd hypotes prövas mot ett material (Norrby 2004: 
35f.). För att kunna göra en samtalsanalys behövs inte bara ett inspelat material, utan 
man bör även förhålla sig till följande fyra riktlinjer.  
1. All interaktion är strukturerad; sammanhängande. När samtalsdeltagarnas roller (som 
till exempel frågeställare och utfrågad) är etablerade utvecklas samtalet mer eller 
mindre förutsägbart (Norrby 2004: 40).  
2. Alla bidrag till interaktionen är både kontextberoende och kontextförnyande. Med 
andra ord krävs en viss kontext för att talaren ska kunna yttra sig över huvud taget, och 
yttrandet formar i sin tur kontexten (Norrby 2004: 44).  
3. Varje detalj i samtalet har ett värde för samtalsanalysen (Heritage 1989: 22). 
4. Analysen görs bäst genom att undersöka interaktion som sker i ett naturligt 
sammanhang (ibid.). 

4.2 Etnometodologisk inriktning 
 
Att göra en samtalsanalys med etnometodologisk inriktning innebär att man studerar hur 
de intervjuade i en viss grupp resonerar och tillsammans skapar den samtalssituation de 
är bekanta med. Forskaren manipulerar alltså inte samtalssituationen. Etnometodologins 
filosofi är att verkligheten är något de berörda individerna skapar, återskapar och 
upprätthåller. Detta med hjälp av social interaktion, varför samtalsanalysen är given. 
Den etnometodologiska samtalsanalysen begränsar sig till vad som visar sig i den 
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inspelade interaktionen, och yttre faktorer (till exempel sociala eller kulturella) tas inte i 
i beaktande när materialet analyseras. Därför måste undersökningen utformas så att 
samtalsdeltagarna är bekanta med situationen, vilket medför att de kan förstå varandra i 
samtalet (Norrby 2004: 34f.). Grupperna var därför utvalda så att varje gruppdeltagare 
kände varandra väl. I vissa fall umgicks de även på fritiden, och var därmed vana vid att 
samtala med varandra. Platserna för intervjuerna var olika arbetsrum vid skolan, i den 
skolbyggnad där de oftast höll till.  
 Visst finns en risk med det faktum att respondenterna i varje grupp kände 
varandra. Detta kan nämligen medföra att resultatet inte är representativt för vardera 
gymnasieprogram. En kamratgrupp från till exempel Ekonomiprogrammet har 
förmodligen sitt invanda sätt att argumentera på, samt olika roller i gruppen. Och detta 
är troligtvis mer representativt för själva gruppen än för Ekonomiprogrammet. För att 
verkligen fastställa hur uppbackningar används vid de olika gymnasieprogrammen bör 
en mer omfattande undersökning göras, med fler respondentgrupper. Å andra sidan kan 
grupperna betraktas som representativa för programmen eftersom de valdes ut av de 
lärare jag tog kontakt med vid skolan. 
 Instruktionen till grupperna var att jag inte sökte några "rätta svar", utan ville höra 
respondenterna diskutera och resonera med varandra, samt att de gärna fick återgå till 
tidigare frågor om de så ville. Min uppmaning (och förhoppning) var att de inte skulle 
låta sig hämmas av intervjusituationen, utan diskutera med varandra som de var vana att 
göra. Med mina frågor försökte jag mana till diskussion respondenterna emellan. Ingen 
förutbestämd ordningsföljd av frågorna följdes, och det hände att även jag återgick till 
tidigare nämnda saker i intervjun. Intervjun följde en form av delvis strukturerad 
intervju, vilket innebär att man söker viss information från alla respondenter. Intervjun 
styrdes av ett antal frågeställningar, men varken ordalydelse eller ordningsföljd var 
förbestämd. Detta gör det möjligt för intervjuaren att se efter hur intervjusituationen 
utvecklas och undersöka de nya idéer som uppstår under samtalets gång (Merriam 1994: 
88). 

4.3 Avgränsning och urval 
 
Till undersökningen gjordes intervjuer med fyra fokusgrupper; två med pojkar från 
praktiska gymnasieprogram (El- och Energiprogrammet och Industriprogrammet) och 
två med pojkar från teoretiska gymnasieprogram (Naturprogrammet och 
Ekonomiprogrammet). I gruppen El- och Energiprogrammet ingick sex pojkar, i 
gruppen Industriprogrammet sju stycken, i gruppen Naturprogrammet fyra stycken och i 
gruppen Ekonomiprogrammet sex stycken. De intervjuade gick i årskurs två, och var 
alla födda 1996-97. 
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4.4 Datainsamling 

4.4.1 Intervjuer 
 
Kontakten med respondenterna togs via lärare på en gymnasieskola i Västsverige. 
Ytterligare information om intervjuns ämne och syfte fick deltagarna av mig, och då i 
anslutning till intervjun. Intervjuerna ägde rum i avskilda arbetsrum vid skolan, och 
varade mellan 15-30 minuter. Även deltagarnas respektive vårdnadshavare 
informerades om studien i förhand, med ett informationsbrev som delades ut till 
deltagarna. 
 Frågorna under intervjun rörde andra elever på skolan. De intervjuade eleverna 
från teoretiska program fick diskutera utifrån frågor om elever vid praktiska program, 
medan de intervjuade från praktiska program fick samma frågor, men om elever från 
teoretiska program. Eftersom identifikation med ingruppen som nämnt gör att individen 
värderar sin ingrupp bättre än andra grupper (Turner et al 1979: 190) borde detta 
innebära samstämmighet mellan gruppdeltagarna, och därmed även uppbackningar. 
Uppbackningar är bland annat beroende av medhåll. Därför är det även intressant att 
undersöka hur det karakteristiskt manliga språkdraget att visa sig oberoende påverkas av 
samstämmighet inom gruppen. 

4.5 Bearbetning av data 

4.5.1 Transkribrering 
 
Samtalsanalysen bygger på ett inspelat samtal som kodats genom transkription. 
Inledningsvis byggde analysarbetet på upprepad lyssning av materialet, vilket då 
innebar ett observerande som inte var bundet till några teorier. Ett sökande utan bestämt 
mål. Med det upprepade lyssnandet växer detaljerna fram, och transkribreringen blir 
mer precis (Norrby 2004: 36). 
 Eftersom metoden samtalsanalys undersöker hur något sägs anges detta i 
undersökningens transkribreringar. I de exempel från intervjuerna som analyseras 
används följande transkribreringsprinciper (Norrby 2004: 110f.). 
 
(.)    paus under 0,5 sekunder 
[ ]   överlappande tal 
+vansinne+  sägs med högre röst än normalt 
SKRATT  alla skrattar  
*vansinne*  sägs med skrattande röst 
>>   repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av samtidigt tal) 
(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre 
   eller fler ord 
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4.5.2 Turbytesplatser och turkonstruktionsenheter 
 
Vad jag utgått från när jag i analysarbetet bedömt något som en uppbackning är 
turbytesplatser (TRP) samt turkonstruktionsenheter (TKE). Förstnämnda innebär de 
platser i samtalet där samtalsturen överlämnas; skedet då första talaren avslutar sin 
utläggning och nästa talare inleder sitt yttrande. Upptakten till turbytet kan ske genom 
att den första talaren utser nästa talare med till exempel en riktad fråga eller blick, eller 
genom att använda någon av de övriga samtalsdeltagarnas namn. Men det kan även 
innebära att någon opåkallat tar ordet i samtalet. Följande exempel är taget ur intervjun 
med grupp NP, där talare NP3 avlöser talare NP1. Pilen visar hur NP3:s yttrande 
avlöser NP1:s avslutade yttrande. Pilen anger alltså turbytesplatsen. 
 

NP1: för den kulturen finns inte på natur 
NP3:               ↑nej inte på samma sätt 

  
Turkonstruktionsenheter (TKE) i sin tur innebär de enheter som en samtalsdeltagare 
yttrar, och som därmed bildar hens tur i ett samtal. De kan bestå av ett enda ord, samt av 
längre fraser, satser eller fullständiga meningar (Norrby 2004: 124). Båda yttranden i 
exemplet ovan är turkonstruktionsenheter.  
 Det är främst vid turbytesplatserna som uppbackningar äger rum i ett samtal, och 
då antingen vid den korta pausen som följer, eller vid början av nästföljande 
turkonstruktionsenhet. Uppbackningarna kan överlappa slutet och början av nästa 
turkonstruktionsenhet (Norrby 2004: 167).   
 I följande exempel (även detta från NP) överlappar talare NP1:s 
turkonstruktionsenhet (som här har form av en uppbackning) avslutningen på NP2:s 
turkonstruktionsenhet. Inledningen på NP4:s turkonstruktionsenhet överlappar i sin tur 
NP1:s uppbackning. 
 

NP2: men sen så är det lite typ så är det känns som dom står typ alltid och röker 
och sånt och det känns som att det är mer typ för att dom är mer osäkra på sig 
själva kanske 
NP1: [a] 
NP4: [det är väldigt mycket] grupptryck tror jag 

 
Ofta händer det att en samtalsdeltagare inleder en turkonstruktionsenhet med ord som 
och, att, när eller men. Och när något av dessa ord yttras är det vanligt att en annan 
samtalsdeltagare ger en uppbackning. Uppbackningen fungerar då som lyssnarens 
godkännande av att turen gått över en turbytesplats (Norrby 2004: 167). I exemplet 
nedan (från grupp EEP) inleder talare EEP3 sin turkonstruktionsenhet med just men. 
Talare EEP2 ger då en uppbackning, i form av ett a. 
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 EEP2: jojo, men som här asså naturligtvis men (.) asså överlag 
EEP3: men det är inte så många som går här så det är lite svårt att jämföra 
EEP2: [a] 

 
En turkonstruktionsenhet kan avslutas med en sammanfattande fras, fallande intonation 
eller avtagande tempo, vilket gör att lyssnarna kan förutse slutet på den pågående turen. 
Detta signalerar då om en given plats för en uppbackning (Norrby 2004: 167, 124f.). 
 Det finns flera olika mellanlägen mellan uppbackningarnas ofta enstaviga 
hummanden och den fullt utbyggda turkonstruktionsenheten. Förutom enstaviga ljud 
som mm, hm, ja, nä kan lyssnaren ta till mer utbyggda instämmanden, så som just de, 
det tycker jag med och även känslomässiga yttranden som oj då! eller åh så bra! 
(Norrby 2004: 169, Linell & Gustavsson 1987: 64ff.). Dessa är däremot fullständiga 
satser och räknas därför inte som uppbackningar i denna undersökning. De ord som 
vanligtvis används som uppbackningar (ja, nä, mm) kan ibland utgöra svar på en fråga. 
Om så är fallet räknas de i denna undersökning som en minimal respons och inte som en 
uppbackning.  
 Det som i denna undersökning bedöms som en uppbackning är alltså bara de korta 
yttranden (så som till exempel a, m, ja, nej) som sker vid en turbytesplats eller vid 
samtidigt tal, och som inte är svar på en talares fråga. 

4.5.3 Reliabilitet 
 
Angående studiens reliabilitet, om samma resultat uppnås vid upprepad mätning, bör 
framhållas att transkription av ett och samma material kan leda till två helt olika 
transkriptioner, om de utförs av två olika personer. Detta eftersom det är omöjligt att 
koda materialet utan att samtidigt analysera det. Däremot blir transkriptionen mer precis 
ju fler gånger man lyssnar på det, eftersom man kan hitta nya nyanser vid varje 
avlyssning. Transkriptionen bör emellertid ses som en ofullständig version av det 
faktiska samtalet (Norrby 2004: 36). 
 Beträffande databearbetningen kan intervjuaren aldrig stå som distanserad 
observatör, utan är alltid en del av det som studeras. Detta innebär att resultatet av 
studien kan komma att influeras av forskarens förståelse för innehållet, så som de 
intervjuades erfarenheter, politiska åsikter liksom sociala position (Ambjörnsson 2004: 
44). Detta bör givetvis undvikas, och kan så göras (åtminstone under intervjun) om 
intervjuaren håller sig neutral. Även om de intervjuade bryter mot intervjuarens normer, 
samt om intervjuaren undviker att argumentera med respondenterna och är uppmärksam 
på deras verbala och icke-verbala yttranden (Merriam 1994: 90).  
 Vad gäller testledareffekten framhåller Ulla-Britt Kotsinas (2004: 32) att hon 
under sin undersökning inte noterade någon större skillnad mellan det språk 
ungdomarna använde i hennes intervjuer och det språk hon hörde i skolans korridorer 
och på ungdomsgårdar. Vad gäller den hämmande effekt på samtalet som 
inspelningsutrustningen kan ha, den så kallade Oberver's paradox, brukar de intervjuade 
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oftast glömma bort inspelningsutrustningen när samtalet väl kommit igång. Och i takt 
med att inspelningsteknik blir allt mindre minskar risken att allt för stor uppmärksamhet 
ägnas åt den (Norrby 2004: 39). Mina intervjuer spelades in med en Iphone, placerad 
mitt på bordet, vilket de intervjuade informerades om. Detta sammantaget kan det 
bedömas vara en ganska liten risk för att fokusgrupperna uttryckte sig annorlunda mot 
vad de annars hade gjort.  
 Det är däremot möjligt att ledande frågor från mig kan ha styrt gruppernas samtal. 
Men då ämnet var något väldigt bekant för fokusgrupperna, som de under intervjuerna 
nämnde att de brukade tala om och reflektera över, bedömer jag att deras sätt att 
uttrycka sig i samtalen var deras naturliga sätt att uttrycka sig. 

4.5.4 Etiska ställningstaganden 
 
Undersökningen har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller 
information – deltagarna blev informerade om forskningens syfte, samtycke – de 
intervjuade upplystes om att deltagandet var frivilligt, konfidentialitet – deltagarna 
upplystes om att deras medverkande samt bidrag i studien kommer behandlas 
konfidentiellt och nyttjande – de medverkande upplystes om att informationen endast 
kommer användas i denna studie (Hermerén 2011: 67ff.). 
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5 Resultatredovisning och analys 
 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet i form av transkribrerade intervjuer, 
och då de exempel som är mest intressanta och representativa för vardera grupp. 
Transkriptionerna av de olika gruppintervjuerna har döpts till förkortningar av 
gymnasieprogrammen ifråga. Industriprogrammet kallas IP, El- och Energiprogrammet 
EEP, Ekonomiprogrammet EP och Naturprogrammet kallas NP. På samma sätt har 
gruppdeltagarna fått namn efter den grupp de tillhör.  
 I inledande avsnitt, 5.1 Samarbeten i samtal, presenteras de samarbeten som 
förekom i vardera grupp: 5.1.1 Samarbeten Industriprogrammet, 5.1.2 Samarbeten El- 
och Energiprogrammet, 5.1.3 Samarbeten Ekonomiprogrammet och 5.1.4 Samarbeten 
Naturprogrammet. Slutligen följer en sammanfattning av gruppernas sätt att samarbeta, 
i avsnitt 5.1.5. 
 Därefter, i avsnitt 5.2, förklaras hur konkurrens visar sig i samtalen. Först i avsnitt 
5.2.1 Konkurrens Industriprogrammet, följt av 5.2.2 Konkurrens El- och 
Energiprogrammet, 5.2.3 Konkurrens Naturprogrammet och slutligen en 
sammanfattning av gruppernas konkurrens i samtal, i avsnitt 5.2.4. 
 I avsnitt 5.3 beskrivs hur grupperna använde sig av uppbackningar. Först beskrivs 
5.3.1 Uppbackningar Industriprogrammet, därefter 5.3.2 Uppbackningar El- och 
Energiprogrammet, 5.3.3 Uppbackningar Ekonomiprogrammet, 5.3.4 Uppbackningar 
Naturprogrammet och slutligen en sammanfattning av gruppernas sätt att använda 
uppbackningar, i avsnitt 5.3.5. 
 I kapitlets avslutande del, 5.4, beskrivs gruppernas samtalsstil: 5.4.1 Samtalsstil 
Industriprogrammet, 5.4.2 Samtalsstil El- och Energiprogrammet, 5.4.3 Samtalsstil 
Ekonomiprogrammet, 5.4.4 Samtalsstil Naturprogrammet och slutligen en 
sammanfattning av gruppernas samtalsstilar, i avsnitt 5.4.5. 

5.1 Samarbeten i samtal 
 
Samarbeten skiljer sig från uppbackningar eftersom dessa kan bestå av hela 
turkonstruktionsenheter. Samarbeten är de metoder som används för att föra en 
diskussion framåt. Det kan handla om att fylla i primärtalarens luckor, eller ställa 
frågor. Dessa metoder kan även innebära en samstämmighet inom gruppen. 

5.1.1 Samarbeten Industriprogrammet 
 
Gruppen är i detta exempel överens i sak, men konkurrerar ändå om både talutrymme 
samt om att vara den som kommer med starkast argument. Det förekommer här flera 
primär- och sekundärtalare, och IP1 och IP3 kan definieras som förstnämnda eftersom 
de framför flest och längst kommentarer. Varje persons inpass, både från primär- och 
sekundärtalare, fungerar här både som en bekräftelse av föregående talare samt som ett 
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sätt att framföra sin egen mening. Detta märks bland annat vid IP2:s andra kommentar 
(rad 6) och IP3:s fjärde kommentar (rad 11). 
 

Exempel IP nr 1 
 

IP1: sen beror det ju på om man har känt dem sen innan eller 
IP2: [precis] 
IP1: >> liksom det kanske inte, vi är här ute och dom är där bôrte, det är inte så att 
man kanske lär känna dom då 
IP3: har man känt varandra i kanske tio år då blir det lite annat å 
IP2: [ja då är det klart det spelar ingen roll så sett] 
IP3: då umgås man med 
IP1: det spelar ju ingen roll vilken linje så sett 
IP3: nej 
IP2: [nej inte för mig heller] 
IP3: nej då umgås man för man känt varann så länge (.) men skulle det bli nu så 
skulle man ju aldrig umgås med fôlk från ekonomi och samhäll 
IP4: [man har inte råd] 
IP3: >> om man börjar känna dom nu, men det, det är svårt, det är svårt lära känna 
folk där uppe 
IP1: men det beror ju på 
IP2: [a men det är ju bara för man går ju inte samma] 
IP1: man går ju inte på samma ställe men vi säger jag skulle träffa nån från 
ekonomi nån annanstans, så skulle ju inte jag bry mig vart han gick 
IP2: [nä] 
IP1: >> eller hon eller liksom, det har ju ingen betydelse så sett 
 

I exemplet nedan utdelar gruppdeltagarna uppbackningar samt samarbetar för att avsluta 
ett resonemang. Detta inleds med min fråga Förstår man direkt vilket gymnasieprogram 
någon går? 
 

Exempel IP nr 2 
 
IP1: kanske inte direkt men 
IP2: [nääe, det är ju] 
IP1: man kanske kan ha 
IP3: aningar 
IP1: aningar, precis 
IP2: a 
IP3: a 
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IP3 fyller här i IP1:s ofullständiga yttrande (rad 4). Detta följs av att IP1 bekräftar IP3:s 
ifyllning genom att upprepa det, samt lägga till precis. Detta får därefter uppbackningar 
från både IP2 och IP3. 

5.1.2 Samarbeten El- och Energiprogrammet 
 
I följande meningsutbyten visas hur gruppen resonerar med varandra, i ett försök att nå 
samstämmighet. Detta inleds med min fråga Så det är inte så vanligt med föräldrar som 
är till exempel byggare? 
 

Exempel EEP nr 1  
 

EEP1: det finns ju säkert 
EEP2: det kan ju säkert vara så 
EEP3: jag tror i alla fall att nån av föräldrarna är (.) i alla fall lite kontor så 
EEP2: a 
EEP1: precis 
EEP3: >> även om inte båda är det så är det nog ganska vanligt 
EEP1: jobbat med det förut eller nåt 
EEP3: a 
EEP1: så att  
  

Här ges uppbackningar både i form av a (rad 4, 8) och precis (rad 5). Intressant 
angående gruppens strävan att nå konsensus är också EEP1:s avslutande så att (rad 9), 
vilket yttras med en betoning anpassad för att avrunda samtalet.  

5.1.3 Samarbeten Ekonomiprogrammet 
 
Grupp EP fyllde vid flera tillfällen i varandras luckor. I detta första exempel får 
primärtalare EP1 hjälp av sekundärtalare EP2 (rad 6).  

Exempel EP nr 1 
 

EP1: asså jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen asså för j-jag känner ju 
jag har en av mina bästa kompisar som går på bygg då (.) jag menar vi har idrottat 
tillsammans hela vår ungdom och så och vi har ungefär samma intressen men jag 
tror att man glider ifrån varandra mer och mer när man går på olika program vi 
träffas ju aldrig i skolan och sånt liksom 
EP2: nä det blir nån slags gruppering 
EP1: a (.) men liksom man glider ifrån varandra egentligen tror jag att vi har 
ganska så lika asså visst det finns ju kanske mer epa-traktorer SKRATT där borta 
och mindre här då men jag tror inte det skiljer sig så där jättejättemycket när det 
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gäller intressen men det är att vi glider ifrån varandra 
EP2: m 

 
Samarbetet förekom även senare i intervjun, då talarna är överens och ger varandra 
uppbackningar för varje inpass. Här får EP2 och EP4 två uppbackningar var för sina 
kommentarer (rad 2-3, 5-6). 
 

Exempel EP nr 2 
 

EP2: jag tror det enda man skulle märka är klädstilen asså, hos vissa personer 
EP1: mm 
EP3: [mm] 
EP4: det är inte så sannolikt att en bygg kommer med skjorta och jeans liksom 
EP1: nä 
EP2: [nä] 
EP4: man ser inte det framför sig 

  
I följande exempel hjälps deltagarna åt att fylla i luckor, till exempel vid rad 5. Några 
längre utläggningar görs dock inte här, utan samtalet hålls igång helt och hållet av 
deltagarnas korta inlägg. 
 

Exempel EP nr 3 
 

EP1: eeehm 
EP3: epa-traktorer  
EP1: a men typ SKRATTAR 
EP1: a det känns typ så att det är epa-traktorer å  
EP3: bilar å allt sånt 
EP1: a (.) medans vi typ eeh 
EP3: (x) 
EP1: *a* medan vi typ e gillar allt annat typ 

5.1.4 Samarbeten Naturprogrammet 
 
I följande exempel är gruppdeltagarna lyhörda inför primärtalare NP1 och låter honom 
utveckla sin tankegång. Mot slutet av exemplet summerar också sekundärtalare NP2 
vad NP1 sagt (rad 18-19), och får två uppbackningar (rad 20, 22). 
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Exempel NP nr 1 
 

NP1: jag tror det är väldigt nära relaterat med (.) vad ens förälder har gått för 
utbildning och vad dom (.) och vad dom har gått för utbildning spelar också roll 
vad dom jobbar med nu 
NP2: precis [för man] 
NP1: >> för eftersom, asså, oftast när man är liten i alla fall så har man ju sina 
föräldrar som förebilder (.) och om dom då (.) till exempel om mamma pappa 
jobbar som typ läkare eller chefer då är det ganska troligt att man också vill bli 
nån slags a 
NP2: jag tror också 
NP1: >> i den branschen och då går man ett högskoleförberedande program 
NP3: m 
NP1: det är samma sak vad man har för släkt typ, vad man har för förväntningar 
på sig, för om man går, är, befinner sig i en släkt där alla liksom går högskolan, 
har läst massor med år, juristprogram och läkarprogram och, då liksom, känns det 
som att det räcker inte å bara jobba som e, eller bara gå å söka jobb direkt efter 
gymnasiet utan då måste du liksom utbilda dig för att nå upp till samma standard 
som e, a, nå upp till dom kraven du har på dig. 
NP2: diskussionerna runt matbordet går väl inte liksom 'a vad har du för svets' då 
liksom 
NP1: [nej precis] 
NP2: >> utan det är ju typ 'a vad händer i politiken'  
NP3: m 
NP2: och sånt. och då blir man ju intresserad av det 

5.1.5 Sammanfattning – Samarbeten i samtal 
 
IP: Konkurrens om talutrymme samt om att vara talaren med starkast argument. Varje 
kommentar fungerar både som bekräftelse av föregående kommentar samt som ett sätt 
att framföra sin egen mening. 
EEP: Ägnar ingen längre tid åt att reflektera över frågan, utan försöker snabbt komma 
överens. 
EP: Försöker resonera, men får inte fram något. När någon väl tar ordet och uttrycker 
något får han däremot hjälp av de andra, som fyller i kommentaren. 
NP: Deltagarna är lyhörda inför primärtalaren. Sekundärtalaren summerar 
primärtalarens resonemang, och får då uppbackningar. 

5.2 Konkurrens i samtal 
Som nämnt i avsnitt 3.4.4 uppstår konkurrens i samtalet när en talare avbryter med stark 
röst, eller om flera talare samtidigt försöker hävda sin talarrätt. I denna undersökning 
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räknas även invändningar mot sakfrågan som en typ konkurrens; när en talare säger 
emot andra talare. Under samtalet med EP förekom aldrig konkurrens, utan endast under 
samtalen med IP, EEP och NP. 

5.2.1 Konkurrens Industriprogrammet 
 
I följande exempel från IP uppstår en tydlig konflikt mellan gruppdeltagarna. Det 
behövs inte mycket för att konflikten ska uppstå, utan räcker med att IP3 för in ordet 
tveksamt (rad 3) efter att IP1 och IP2 uttryckt sin samstämmighet (rad 1-2). IP3 möter 
här omedelbart motstånd från IP1 och IP2 (rad 4-5), men försöker ändå förtydliga sig 
med i skolan är det la kanske (rad 6), vilket även det snabbt tystas ned. IP1, som här 
avbryter, höjer strax även tonläget för att få fram sin mening (rad 9). Detta leder till att 
han kan föra fram ett längre inlägg, vilket får två uppbackningar, varav en från IP3 (rad 
12), som inledningsvis opponerade sig. Samstämmighet har därmed nåtts. Men vägen 
dit är komplicerad. Under detta korta exempel, där egentligen bara en fullständig sats 
yttras (rad 9-10), kan hela nio ifrågasättanden med inledande ordet men identifieras. 
Bland dessa ingår fyra stycken i upprepade försök till yttranden, som däremot avbryts så 
fort de påbörjats. Detta exempel inleds med min fråga Är det svårt att lära känna någon 
där eftersom ni är i olika hus? 
 

Exempel IP nr 3 
 

IP1: a 
IP2: a 
IP3: aa, tveksamt 
IP1: [jo men] lite, jo men lite så 
IP2: [a men du] 
IP3: i skolan är det la det kanske 
IP1: [a men efter] men efter 
IP2: [jo men du] 
IP1: >> [men] +efter+, jo men det vi pratar, i skolan, men efter då har det ingen 
betydelse vart du går 
IP2: nä 
IP3: nä 

5.2.2 Konkurrens El- och Energiprogrammet 
 
Sekvensen i följande exempel ur samtalet med EEP visar hur gruppdeltagarna är 
kritiska till EEP1:s inledande kommentar, och vill nyansera denna. 
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Exempel EEP nr 2 
 

EEP1: men det är ju större skillnad på ekonomitjejer och såna som går här 
EEP2: jojo, men som här asså naturligtvis men (.) asså överlag 
EEP3: men det är inte så många som går här så det är lite svårt att jämföra 
EEP2: [a] 
EEP1: [det är ju inte] 
EEP3: det är ju inte många tjejer som går här ute i g-huset så att 
EEP2: [a det tror jag] 
 

Här uppstår en konkurrens om talutrymmet, med överlappande tal (rad 5, 7) och EEP1:s 
försök att inleda ett yttrande: det är ju inte (rad 5). 

5.2.3 Konkurrens Naturprogrammet 
 
I exempel NP1 (5.1.4) förekommer som nämnt samarbete genom att primärtalaren har 
uppmärksamhet, samt att sekundärtalaren mot slutet summerar vad primärtalaren sagt. 
Men i samma exempel visar sig även konkurrens, genom att sekundärtalaren vid flera 
tillfällen försöker tillföra något. NP2 försöker här med inledningarna precis för man 
(rad 4) och jag tror också (rad 9), vilket däremot inte noteras av primärtalare NP1. 
 I följande exempel skjuter NP4 in en början på en invändning: fast. Detta är hans 
enda bidrag till samtalet i detta skede, och det får heller inget gehör. 
 

Exempel NP nr 2 
 

NP1: eller typ mjukisbyxor som hänger i knävecket, keps och snus 
NP2: [och det är bara killar] 
NP1: [a precis] 
NP2: i en grupp, som står och röker, då är det liksom, typ nitti procent att det är  
NP1: [m] 
NP2: >> praktisk linje 
NP1: m 
NP2: skulle jag säga 
NP1: ja ja 
NP3: m 
NP1: det är nästan givet då tycker jag 
NP2: ja 
NP4: fast 
NP1: för den kulturen finns inte på natur 
NP3: nej inte på samma sätt 
NP1: nej 
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5.2.4 Sammanfattning – Konkurrens i samtal 
 
IP: Konflikt uppstår vid IP3:s invändning tveksamt. Han försöker förtydliga, men det 
tystas snabbt ned. IP1 höjer tonläget för att få fram sin mening. Då hör de andra och 
man ger uppbackningar. Samstämmighet har därmed uppnåtts. Många ifrågasättanden 
krävs för att man ska nå dit. 
EEP: Man försöker nyansera en inledande kommentar, och det uppstår då konkurrens 
om talutrymmet. 
NP: En mindre konkurrens om talutrymmet, då flera talare försöker tillföra något i 
primärtalarens resonemang. Dock utan framgång. 

5.3 Uppbackningar  
 
Angående hur grupperna använder sig av uppbackningar i sina diskussioner studeras här 
de exempel där detta förekommer som mest. Turordningen är densamma, med 
grupperna från de praktiska gymnasieprogrammen först. 

5.3.1 Uppbackningar Industriprogrammet 
 
I exemplet IP nr 1 (5.1.1) förekommer två olika varianter av uppbackningar. Fristående, 
som följer en talares turkonstruktionsenhet, samt de varianter som inleder en 
turkonstruktionsenhet. Det inledande meningsutbytandet i exemplet är en av få gånger 
gruppen använder en fristående uppbackning, vilket visas vid rad 2. IP2 gör här en 
uppbackning efter IP1:s inledande mening (rad 2). Detta är ett typiskt skede där 
uppbackningar äger rum, vid en turbytesplats. 

5.3.2 Uppbackningar El- och Energiprogrammet  
 
Samtliga uppbackningar i exempel EEP nr 1 (5.1.2) var av formen a, och 
uppbackningarna användes främst efter avslutade turkonstruktionsenheter.  
 I följande exempel använde sig grupp EEP av fyra regelrätta uppbackningar, med 
vilket avses de som lyssnaren kan använda för att visa att han bland annat hört, förstått, 
accepterat och instämmer. Dessa förekommer vid rad 3, 5, 10 och 15. Dessa signaler 
tycks i detta exempel inte heller ha för avsikt att ta över talarrollen. Exemplet inleds 
med min fråga Är det något mer som skiljer er åt? 
 
Exempel EEP nr 3 

 
EEP1: klädsel 
EEP2: klädsel 
EEP1: a 
EEP3: klädsel är väl mest tror jag 
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EEP2: a 
EEP1: och då snackar vi ekonomiare 
SKRATT 
EEP3: det känns som att dom har lite mer 
EEP2: [där har vi] typexempel på vad dom har på sig (pekar) 
EEP3: a 
EEP1: fast det är fan överdrivet mer 
EEP4: (x) överdrivet 
EEP3: instoppade skjortor och 
EEP4: [a] 
EEP1: här har vi mjukis och 
EEP3: >> slickat hår och 
SKRATT 

5.3.3 Uppbackningar Ekonomiprogrammet 
 
I exempel EP nr 2 (5.1.3) ges flera korta inlägg istället för längre, mer utförliga. Man 
når konsensus tidigt, och bekräftar detta med flera uppbackningar. Men även när 
gruppen släpper fram längre resonemang, som i exempel EP nr 1 (5.1.3), får 
primärtalaren uppbackningar (rad 11). Däremot är uppbackningarna fler vid kortare 
resonemang. 

5.3.4 Uppbackningar Naturprogrammet 
 
I detta exempel visar sig flera olika varianter av uppbackningar. NP2 yttrar då dessa 
både under samtidigt tal (rad 2, 5, 6) och vid en avslutad tur, en turbytesplats (rad 17). 
En uppbackning förekommer även vid inledning av en ny turkonstruktionsenhet, av 
NP2 (rad 4), som där inleder yttrandet med m. 
 

Exempel NP nr 3 
 

NP1: lite mer (.) omoget skulle jag säga om man tar rent generellt 
NP2: [m] 
NP1: lite gapigare kanske, lite stökigare, lite mer a, grabbigt om man säger 
NP2: m jag tror det är mer så här machokultur att det ska va 
NP1: [m precis] 
NP3: [a] 
NP1: vi håller det på lite mer (.) a känns ju jobbigt att säga men typ intellektuell 
nivå, tycker jag. sen är ju inte jag jättenära med nån från e nåt e yrkesförberedande 
program så jag har lite svårt å  
NP3: [m] 
NP4: [nä] 
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NP2: men sen så är det lite typ så är det känns som dom står typ alltid och röker 
och sånt och det känns som att det är mer typ för att dom är mer osäkra på sig 
själva kanske 
NP1: [a] 
NP4: [det är väldigt mycket] grupptryck tror jag 
NP2: m 
NP1: ja, det tror jag också det känns som 
 

Gruppen tycks variera mängden stödsignaler beroende på samtalsämne, och de ämnen 
där deltagarna är som mest samstämmiga är stödsignalerna som flest. Där det inte finns 
något mer att tillägga än sitt medhåll. Detta märks tydligt i exempel NP nr 2 (5.2.3). 

5.3.5 Sammanfattning – Uppbackningar 
 
IP: Få fristående uppbackningar. Desto fler längre yttranden som bekräftar föregående 
talare. 
EEP: Flera fristående uppbackningar, efter avslutade yttranden. 
EP: Här nås konsensus tidigt, och ger varandra därmed flera uppbackningar 
NP: Här ges uppbackningar vid flera olika tillfällen, både vid samtidigt tal samt vid 
turbytesplatser. 

5.4 Samtalsstil 
 
De samtalsstilar Adelswärd beskriver, som uppsatsen förhåller sig till, är respekt- och 
hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen (Adelswärd 1992: 146), som 
förklaras närmare i avsnitt 3.7, om samtalsstilar. I följande avsnitt bedöms vilken 
samtalsstil de intervjuade använder sig av, eftersom samtalsstilen enligt Adelswärd kan 
bestämma användningen av uppbackningar. Till detta studeras de exempel ur 
intervjuerna som bedöms mest representativa för gruppernas sätt att tala. 

5.4.1 Samtalsstil Industriprogrammet 
 
Vad som utmärker gruppen IP:s sätt att tala med varandra är gruppdeltagarnas intensiva 
samtalsstil, närmare bestämt närhets- och engagemangsstilen. Stilen karaktäriseras av 
att  man utgår från personliga ämnen och introducerar nya ämnen fort, 
samtalsdeltagarna kräver omedelbart gehör, avbryter och tar ordet från varandra. Man 
kommenterar andra talare samtidigt som de fortfarande har ordet, varierar styrka i 
tonläget och dramatiserar gärna sina kommentarer. Typiskt för stilen är även att uttrycka 
instämmanden, vilket däremot visades endast ett fåtal gånger under intervjun.  
 I exempel IP nr 3 (5.2.1) gör sig närhets- och engagemangsstilen väldigt tydlig. 
Här tar diskussionen fart vid rad 3, då IP3 ifrågasätter IP1:s och IP2:s inledande svar. 
Därefter vill varje talare få sin mening hörd, utan att någon hinner längre än inleda sin 
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mening. IP1 försöker i sitt tredje inlägg upprepa sin inledning (rad 7), för att på det 
sättet göra sig hörd, men då han avbryts av IP2 (rad 8) höjer han rösten (rad 9), och då 
med samma inledning en tredje gång. Först då får han gehör från IP2 och IP3 (rad 11-
12). 

5.4.2 Samtalsstil El- och Energiprogrammet 
 
I exempel EEP nr 3 (5.3.2) är gruppmedlemmarna inledningsvis överens, och backar 
upp varandra (rad 1-5). Men snart vänds detta till en situation där varje talare försöker få 
fram sin mening. Detta skifte infaller så snart de tycks ha nöjt sig med ett svar på min 
fråga. Och EEP2 avgår då från ämnet, genom att ta ordet och skoja med en av de andra 
deltagarna (rad 9). Därefter höjs tempot i samtalet, och talarna börjar tala i mun på 
varandra och avbryta varandra (rad 11-17).  
 Inledningsvis, när deltagarna är överens, kan deras samtalsstil betecknas som 
respekt- och hänsynsstilen. Men så fort något sker i samtalet, och man försöker få fram 
sin mening, tar närhets- och engagemangsstilen vid. 

5.4.3 Samtalsstil Ekonomiprogrammet 
 
Samtalsstilen i grupp EP präglades av respekt- och hänsynsstilen. Lyssnarna och 
sekundärtalarna är lyhörda och primärtalaren får stort utrymme för sina inlägg. Inläggen 
har den monologiska karaktär som är typisk för stilen. I exempel EP nr 1 (5.1.3) sker ett 
samspel mellan primärtalare och sekundärtalare, där talare EP2 fyller i EP1:s första 
inlägg (rad 6). EP1 ges även tid att ta en kort paus under båda sina långa resonemang 
utan att någon annan tar ordet (rad 7). 

5.4.4 Samtalsstil Naturprogrammet 
 
Respekt- och hänsynsstilen gör sig tydlig i grupp NP. I exempel NP nr 1 (5.1.4) får 
primärtalare NP1 utrymme för längre inlägg. Detta med stilens monologiska 
uttryckssätt.  

5.4.5 Sammanfattning – Samtalsstil 
 
IP: Närhets- och engagemangsstilen. Mycket samtidigt tal och höjda röster. Talarna 
avbryter även varandra. 
EEP: Samtalsstilen är beroende av situation och samtalsämne. Lika delar närhets- och 
engagemangsstilen som respekt- och hänsynsstilen. 
EP: Respekt- och hänsynsstilen. Primärtalaren ges stort utrymme för utläggningar av 
monologiska karaktär, som är typisk för stilen. 
NP: Respekt- och hänsynsstilen. Primärtalaren ges stort utrymme för monologiska 
kommentarer. 
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6 Diskussion 
 
Här diskuteras undersökningens resultat utifrån de två frågeställningarna. Detta görs 
först genom att utreda likheter och skillnader i gruppernas sätt att tala och använda sig 
av uppbackningar, och därefter hur pojkars samtal påverkas av samstämmighet.  
 Först beskrivs de likheter som visar sig mellan grupperna vad gäller sätt att tala. 
Detta i avsnitt 6.1. Därefter, i 6.1.1, beskrivs likheter mellan de två praktiska 
gymnasieprogrammen följt av 6.1.2 Likheter mellan de två teoretiska 
gymnasieprogrammen samt 6.1.3 Likheter mellan praktiska och teoretiska 
gymnasieprogram.  
 Samma struktur följer i nästföljande avsnitt, 6.2, men då på temat olikheter mellan 
gruppernas  sätt att tala. Här förklaras 6.2.1 Olikheter mellan de två praktiska 
gymnasieprogrammen, 6.2.2 Olikheter mellan de två teoretiska gymnasieprogrammen 
samt 6.2.3 Olikheter mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram. 
Därefter tillkommer en diskussion om hur pojkars samtal påverkas av samstämmighet, i 
avsnitt 6.3.   
 Undersökningen avslutas därefter med en slutdiskussion, i avsnitt 6.4, 
sammanfattande slutsatser i avsnitt 6.5 och förslag till fortsatt forskning, i avsnitt 6.6. 

6.1 Likheter mellan gruppernas sätt att tala 

6.1.1 Likheter mellan de två praktiska gymnasieprogrammen 
 
Först och främst har de båda grupperna från praktiska gymnasieprogram en samtalsstil 
som kan definieras som närhets- och engagemangsstilen. Denna stil kan ses som 
begränsande för deltagarna, på så sätt att de har svårt att göra sig hörda. Men det tycks 
även vara deras naturliga sätt att resonera inom gruppen. Detta var mest tydligt hos IP, 
där de fundamentala påverkansfaktorer för gruppens sätt att diskutera också är de som 
är karakteristiska för samtal mellan män: att talarna vill dominera, underhålla och 
behålla uppmärksamheten. Samt att tonen i deltagarnas anföranden rör sig mot det 
offentliga, med vilket menas att den är upplysande och bemästrande. Sistnämnda märks 
vid jämförelse mellan exempel NP nr 2 (5.2.3) och NP nr 3 (5.3.4), Medan talarna i NP 
betonar personliga åsikter med skulle jag säga, jag tror, tycker jag och jag tror också 
det känns som är inpassen i exempel IP nr 1 (5.1.1) mer allmängiltiga. Personliga åsikter 
markeras inte, utan istället används man, som i kommentaren skulle det bli nu så skulle 
man ju aldrig umgås med fôlk från ekonomi och samhäll (rad 11-12).  
 EEP:s och IP:s samtal tycks följa en särskild följd. Inledningsvis försöker man 
definiera samtalsämnet, genom försök att bygga på varandras inlägg. Ofta hinner man 
inte längre än att inleda sitt inlägg förrän nästa talare tar vid. När man till slut upplever 
att man nått konsensus kommer också uppbackningarna. Detta märks särskilt i 
exemplen IP nr 2 (5.1.1) och EEP nr 1 (5.1.2). Som Norrby skriver vill 
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samtalsdeltagarna skapa ett samförstånd, och detta genom att använda sig av bland 
annat upprepningar, frågor och ifyllningar (Norrby 2004: 64). I IP:s och EEP:s samtal är 
det då främst sistnämnda metod som används.  

6.1.2 Likheter mellan de två teoretiska gymnasieprogrammen 
 
Samtalsstilen hos båda grupper från teoretiska gymnasieprogram kan definieras som 
respekt- och hänsynsstilen. Stilen som enligt Adelswärd (1992: 146) bygger på respekt, 
anpassning och lyhördhet och att deltagarna gör inlägg av monologisk karaktär. I EP 
och NP ges primärtalaren stort utrymme att utveckla längre resonemang, och ifrågasätts 
heller aldrig. När sekundärtalaren för fram något är det för att utveckla det primärtalaren 
just sagt. Detta kommer av att samtalsdeltagare överlag ofta strävar efter att bilda 
samförstånd, med hjälp av att sekundärtalarna bland annat upprepar eller fyller i vad 
primärtalaren just sagt, eller ställer frågor till primärtalaren (Norrby 2004: 64). I 
exemplen EP nr 1 (5.1.3) och NP nr 1 (5.1.4) är denna samtalsstruktur tydlig, då de båda 
utgår från primärtalaren.  
 Märkbart i båda grupperna är att stödsignalerna minskar i frekvens då 
primärtalaren håller längre resonemang. Sådant är fallet i de två nämnda exemplen. 
Visst kan detta komma av en respekt för primärtalaren, men det kan även tyda på en syn 
på uppbackningar som ett sätt att ta över turen, vilket enligt Nordenstam (1990: 37) är 
uppbackningarnas funktion i samtal mellan män. Uppbackningar efter talarens längre 
utläggningar är man sparsam med i båda grupper, och man tycks vara noggrann med när 
en uppbackning passar och inte passar. I exempel NP nr 1 (5.1.4) märks också hur 
deltagare NP2 vid flera tillfällen försöker inleda något som tycks vara mer än en 
kommentar på det NP1 just framfört. Vid rad 4 inleder NP2 en kommentar med precis, 
men försöker därefter få fram en längre kommentar. Dels är denna inledande 
uppbackning att betrakta som just ett sätt att försöka ta över turen. Och dels gör NP2 
anspråk på primärtalarrollen med sina efterföljande ord för man, som skvallrar om att 
han vill framföra en egen åsikt.  
 Det finns däremot en situation i de båda grupperna då uppbackningar verkar passa 
som bäst. Båda grupperna använder nämligen fler uppbackningar när samtalsämnet är 
något de är eniga om, samt att primärtalaren då för fram tydliga ståndpunkter. Frågan 
som diskuteras i exemplen EP nr 2 (5.1.3) och NP nr 2 (5.2.3) är Hur skulle ni beskriva 
de klädstilar som är vanliga vid praktiska gymnasieprogram?. I EP är detta den enda 
situationen i intervjun där hela fyra av sex intervjuade är engagerade och tillför något 
till samtalet. Detta kan komma av att ämnet upplevs mer intressant, samt att man delar 
åsikterna. Här är det alltså mer tydligt för sekundärtalarna när de ska yttra stödsignaler. 
Kanske även för att det i detta skede inte heller förekommer några längre utläggningar, 
vilket ju visat sig inte får särskilt många uppbackningar hos varken EP eller NP. Att så 
var fallet motbevisar dessutom teorin att uppbackningar är särskilt vanliga vid 
primärtalarens längre utläggningar (Norrby 2004: 166, Nordenstam 1987: 396). 
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6.1.3 Likheter mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram 
 
Den främsta likheten mellan alla grupper är att uppbackningar är som mest 
förekommande då samtalet inte drivs av några längre resonemang. Och då särskilt under 
ett ämne där deltagarna instämmer med varandra. I exempel EP nr 2 (5.1.3) visar sig 
detta tydligt. Även i exempel EEP nr 3 (5.3.2). Intressant är här att det aktuella 
samtalsämnet dessutom är detsamma, nämligen tankar om klädstilar bland elever vid 
teoretiska respektive praktiska gymnasieprogram. Samma sak visade sig i exempel NP 
nr 2 (5.2.3), vilket tyder på att uppbackningar är som mest vanliga när pojkarna helt 
delar värderingar. Även IP visar liknande tendenser när de i exempel IP nr 2 (5.1.1) 
besvarar min ledande fråga Förstår man direkt vilket gymnasieprogram någon går?. 
Denna fråga handlar underförstått även den om utgruppens klädstil. Och när 
gruppdeltagarna IP1 och IP3 (rad 3-5) utvecklar sitt svar på denna fråga får de också 
uppbackningar från övriga deltagare. 

6.2 Olikheter mellan gruppernas sätt att tala 

6.2.1 Olikheter mellan de två praktiska gymnasieprogrammen 
 
Skillnaderna mellan IP:s och EEP:s sätt att argumentera är små, men märkbara. 
Deltagarna i EEP ger varandra fler uppbackningar, som heller inte är avsedda att ta över 
turen (exempel EEP nr 1, avsnitt 5.1.2 och exempel EEP nr 3, avsnitt 5.3.2). Ändå är det 
svårt att fullt ut definiera deras stil som respekt- och hänsynsstilen, eftersom talarna inte 
får fullt gehör för sina inlägg. Som nämns i avsnitt 5.4.2 är EEP:s samtalsstil att betrakta 
som respekt- och hänsynsstilen så länge de är överens. Men vid minsta förändring tar 
närhets- och engagemangsstilen vid. 
 Rollfördelningen i EEP är också något tydligare än i IP, vars samtal vid flera 
skeden utgörs av flera primärtalare. Se exempel IP nr 1, avsnitt 5.1.1. 

6.2.2 Olikheter mellan de två teoretiska gymnasieprogrammen 
 
Den största skillnaden mellan EP och NP är att samtalen i förstnämnda gruppen har en 
tydlig rollfördelning, medan det i sistnämnda pågår ett samspel mellan deltagarna. 
Särskilt tydligt blir detta i exempel EP nr 1 (5.1.3). Primärtalaren får här ett betydligt 
större utrymme än vad primärtalaren får under intervjun med NP. EP lyssnar till 
primärtalarens längre anföranden. Medan man i NP ibland försöker ta över 
primärtalarrollen vid längre utläggningar. Se talare NP2 i exempel NP nr 1, avsnitt 
5.1.4. 
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6.2.3 Olikheter mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram 
 
IP uttrycker främst stödsignaler som inledning till en turkonstruktionsenhet (rad 6, 11, 
17, exempel IP nr 1, avsnitt 5.1.1) och NP uttrycker flera fristående uppbackningar (rad 
2, 5, 6, 10, 11, 15, 17 exempel NP nr 3, avsnitt 5.3.4). Ytterligare skillnad är att 
primärtalaren vid de teoretiska gymnasieprogrammen för längre resonemang, som också 
får fristående uppbackningar. 
 Överlag råder olika sätt att resonera i grupperna, särskilt i grupperna NP och IP, 
som skiljer sig åt allra mest. Uppbackningarna i NP kommer under samtalets gång, 
medan IP ger varandra uppbackningar först när de är överens. I exempel IP nr 3 (5.2.1) 
är deltagarna överens till en början, och backar då upp varandra. Plötsligt framför IP3 en 
invändning (rad 3), och en diskussion tar vid. Diskussionen avtar när IP1 uttryckt något 
de kan enas om (rad 9-10), och detta följs då av uppbackningar från IP2 och IP3 (rad 
11-12). 
 Samtalet i IP behandlas mer som ett problem, där konsensus utgör lösningen. Men 
istället för att hjälpas åt och låta varandra föra längre resonemang (samt ge varandra 
uppbackningar) är det ett individuellt arbete som råder. I enlighet med samtalsstilen 
kräver man omedelbart gehör.   
 På frågeställningen hur användningen av uppbackande samtalsstöd skiljer sig åt 
mellan pojkar från praktiska och teoretiska program kan fastslås att de grupper som ger 
plats åt längre, mer utvecklade resonemang även ger varandra regelrätta uppbackningar. 
Detta påträffades mer i grupperna från teoretiska program. 

6.3 Hur pojkars samtal påverkas av samstämmighet 
 
Uppbackningarna visade sig vara som flest då gruppdeltagarna instämde med varandra. 
Detta gällde både grupperna från teoretiska och praktiska program. Det är nämligen när 
grupperna frångår den maktkamp som sägs karakterisera samtal mellan pojkar och män 
som de uttrycker som flest uppbackningar, och då när de är överens. Som nämns i 
avsnitt 3.6.1 präglas kvinnors samtal ofta av en strävan efter samförstånd, och därmed 
också av en flitigare användning av uppbackningar. Samförstånd ger med andra ord 
uppbackningar. Alltså är uppbackningar en omöjlighet så länge de diskuterande 
pojkarna inte är överens.  
 Men när pojkarna är överens, men ändå "tävlar" mot varandra och för en 
individuell kamp om att nå ett gruppkonsensus, används uppbackningar ändå. Fast då 
främst som inledningar till egna turkonstruktionsenheter (se IP2:s kommentar i exempel 
IP nr 1, avsnitt 5.1.1, rad 17). Detta bevisar även vilken problematisk process det är för 
pojkar att nå samstämmighet. Även då de är överens fortsätter alltså konflikten, vilket 
ger stöd för teorin att det för män är mer eftersträvansvärt att framstå som oberoende av 
resten av gruppen än att faktiskt agera oberoende av gruppen (Eagly et al 1981: 391). 
 Vägen mot samstämmighet är komplicerad. I IP får minsta tvekan från någon av 
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samtalsdeltagarna kraftiga motreaktioner. I exempel IP nr 3 (5.2.1) besvarar gruppen 
inledningsvis en ledande fråga, men då talare IP3 inleder ett avvikande resonemang (rad 
3) tystas han omedelbart ned (rad 4). Och då av tre talare, varav en dessutom höjer 
rösten (rad 9). Ridgeway (1978: 180f.) skriver att en person som aktivt tar ställning med 
en höjd röst eller häftigt temperament drar på sig mer uppmärksamhet från resten av 
gruppen än om yttrandet framförs med en lugn ton. Men här räckte det att 
gruppdeltagaren framförde sin tanke på ett försiktigt sätt för att han skulle möta starkt 
motstånd. Detta var också enda gången under alla fyra intervjuer som någon fick 
mothugg.   
 Den självständighet pojkar eftersträvar i samtal kan innebära att åta sig 
primärtalarrollen. Först där är man säker, och självständig. Vad som tyder på att så 
skulle vara fallet i IP är den konkurrens om primärtalarrollen som råder i gruppen, samt 
att det är just språklig skicklighet som leder till makt inom pojkars kamratgrupper 
(Maltz & Borker 1982: 207). I Chus studie på tonårspojkar visade det sig att pojkarna 
uppgav att de inte brydde sig om kamraternas åsikter om dem, men att de ändå hade 
strategier för att skydda sig mot kritik (Chu 2005: 13). Att i IP foga sig efter 
kamraternas åsikter kan på så sätt vara en strategi för att slippa undan kritik.   
 Pojkarna behöver alltså tillförskaffa sig makt och trygghet i gruppen genom ett 
språkligt övertag, samtidigt som de kan undslippa påhopp genom att foga sig efter andra 
gruppmedlemmar. När gruppdeltagaren IP3 i exempel IP nr 1 (5.2.1) framför kritik mot 
de övrigas kommentarer är det ett sätt att luckra upp gruppstrukturen och åta sig rollen 
som primärtalare. Försöket straffar sig, och senare anpassar han sig efter gruppen (rad 
12). På detta sätt är maktförhållandet i pojkgruppen ständigt i rörelse, och det som står 
på spel är då pojkarnas samstämmighet. 

6.4 Slutdiskussion 
 
Enligt Karolina Wirdenäs är elever från praktiska gymnasieprogram mindre villiga att 
diskutera än elever från teoretiska program, och detta kan bero på att de uppfattar 
samtalssituationen som något de inte kan nå upp till (Wirdenäs 2002: 255). I min 
undersökning visade det sig istället att grupperna från praktiska program en stark vilja 
att diskutera. Inte minst i IP. Jämfört med EP kan även fastslås att Wirdenäs teori 
motbevisades, eftersom IP även var mer villiga att argumentera än dem. Däremot kan 
detta resultat ha kommit av att de var medvetena om det mönster som Wirdenäs märkte, 
att elever från teoretiska program är mindre villiga till diskussion. Och att de då ville 
motbevisa den. Det är även möjligt att de medvetet försökte frångå stereotyphot och den 
statusmässiga underordning elever vid praktiska gymnasieprogram ofta har vid en 
gymnasieskola. Varför jag ställer frågan om detta kan vara fallet är för att gruppen å ena 
sidan förde en livlig diskussion, men å andra sidan hade deltagarna emellertid svårt att 
få fram vad de ville ha sagt. Medan deras vilja att diskutera kan ha komma av en vilja 
att prestera kan det röriga samtalet också vara en följd av vad Palmér hävdar: att elever 
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vid praktiska gymnasieprogram erbjuds få tillfällen att utveckla sina verbala förmågor 
(Palmér 2008: 178f.). Detta skulle alltså innebära att man vill visa att man behärskar 
situationen, men att resultatet blir lidande på grund av bristande erfarenhet.  
 I min undersökning visade det sig också att IP var mer självmedvetna än de övriga 
grupperna. I alla intervjuade grupper rådde nämligen tydliga och delade uppfattningar 
om utgruppens sätt att föra sig och klä sig, men när denna fråga ställdes till IP vände 
man genast ämnet till att diskutera hur de själva avvek från utgruppen. Detta har dock 
inte behandlats i undersökningen. Här lyste uppfattningen om ingruppen som socialt 
underordnad igenom, och med denna medvetna syn på sig själva vore det inte orimligt 
att anta att gruppen upplevt att de varit tvungna att prestera under intervjun. För att 
motbevisa förutfattade meningar om dem. 

6.5 Sammanfattande slutsatser 
 
Angående studiens första frågeställning, hur pojkar vid teoretiska respektive praktiska 
gymnasieprogram skiljer sig åt vad gäller användningen av uppbackningar, kan fastslås 
att man i grupperna från teoretiska program framför allt använde fler uppbackningar. 
Detta visade sig komma av att man i grupperna var mer överens än andra. I kontrast till 
detta förekom väldigt få uppbackningar i intervjun med IP, trots att de ofta var överens i 
sak. Detta på grund av en samtalsjargong mer präglad av det karakteristiskt manliga 
sättet att diskutera; att gruppens samtal utgjordes av en maktkamp.   
 Att det i denna studie visade sig att respekt- och hänsynsstilen ledde till fler 
uppbackningar än närhets- och engagemangsstilen går emot Adelswärds teori (1992: 
146) att respekt- och hänsynsstilen är den stil som innebär flest uppbackningar. Detta 
kan däremot ha att göra med att respekt- och hänsynsstilen i min studie gav talarna 
möjligheter att göra sig förstådda. Grupperna från de teoretiska gymnasieprogrammen, 
EP och NP, var de grupper där respekt- och hänsynsstilen visade sig. Enligt Adelswärd 
präglas denna stil bland annat av ett monologiskt uttryckssätt, där primärtalaren ges 
stort utrymme (ibid). Uppbackningar ska också vara särskilt vanliga vid längre 
utläggningar, som under en rapport eller berättelse (Norrby 2004: 166, Nordenstam 
1987: 396). Men även denna teori motbevisades i min undersökning, då det visade sig 
att längre utläggningar till och med fick färre uppbackningar än korta inpass.    
 Kan individerna göra sig förstådda har de lättare för att enas. I både teoretiska och 
praktiska program visade det sig att just uppbackningar hellre används när man är 
överens än för att hjälpa talaren i sin utläggning. Detta kan tyda på att samtliga grupper, 
oavsett gruppklimat och samtalsstil, är väldigt styrda av det faktum att män helt enkelt 
inte ger varandra särskilt mycket stödsignaler. Åtminstone inte jämfört med kvinnor. På 
frågeställningen om hur samtal mellan pojkar påverkas av medhåll kan alltså fastslås att 
ju mer präglade gruppen är av karakteristiskt manligt samtalsklimat i övrigt, desto 
mindre benägna är de att instämma med varandra. När de frångår denna manliga 
jargong och når konsensus kommer stödsignalerna. Detta ger stöd för Talbots teori att 
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det är vanligare för kvinnor att söka samförstånd och ge varandra stöd (2003: 475). 
Enligt Nordenstam är det även vanligare med stödsignaler hos kvinnor än män (1990: 
37). 

6.6 Förslag till fortsatt forskning  
 
Vad jag framförallt kommit till insikt med under arbetet med mitt examensarbete är hur 
mycket skolan har att göra vad gäller inkludering. Att skolan och lärarna måste förstå att 
inkludering inte endast innebär att se till aspekter som kön, sexualitet, etnicitet och 
funktionalitet, utan måste även se över föreställningar vad gäller elever vid olika 
gymnasieprogram. Jag förutsätter att lärare ofta är medvetna om en elevgrupps 
uppfattningar om dess utgrupp. Men jag befarar att risken är stor att läraren kan 
behandla denna grupp utefter andra elevers föreställningar om dem. Skola och lärare 
måste alltså vidga sitt perspektiv när det gäller inkludering, och ifrågasätta den sociala 
struktur och de förväntningar på eleverna som råder på skolan. 
 Avslutningsvis ser jag två nya ämnen att undersöka vidare efter denna studie. Det 
vore intressant att se hur uppbackningar fungerar inte bara utifrån olika 
gymnasieprogram, utan även utifrån kön. En liknande undersökning borde alltså göras, 
men då med grupper bestående av både flickor och pojkar. Finns det då ett generellt sätt 
att använda uppbackningar i gruppen, eller använder man det olika för att ge stöd åt 
flickor respektive pojkar?  
 En annan intressant undersökning i ämnet uppbackningar vore att se hur det 
fungerar i klassrummet, mellan lärare och elev i helklassdiskussioner. Vem förväntas ge 
vem uppbackningar, och hur påverkar uppbackningarna maktbalansen i relationen 
mellan lärare och elev? 
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