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Abstrakt 

I denna studie har sju gymnasieelever intervjuats om hur de uppfattar sin språkliga 

prestation i muntlig gruppredovisning. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer 

och är skriven ur ett social-psykologiskt perspektiv, alltså hur människor fungerar i 

samspel med andra. Resultatet pekar på att eleverna uppfattar det som att deras språk 

förändras beroende på om redovisningen sker i grupp eller individuellt med läraren. 

Ingen av eleverna tyckte att språket blev mer formellt eller korrekt i grupp, medan de 

flesta uppfattade det som att språket blir mer korrekt och formellt när redovisningen 

sker enbart för läraren. Resultatet indikerar också på att elever med låg självkänsla helst 

redovisar i grupp medan de med hög självkänsla helst redovisar enbart framför läraren. 

Det behövs dock ytterligare forskning för att få fram ett mer allmänt och 

generaliserande resultat. 

 

Nyckelord: Socialpsykologi, gruppåverkan, muntlig gruppredovisning, 

självkänsla, normer. 

 

Abstract 

 
This study has investigated seven upper-secondary students’ perception on how their 

language is affected depending on if they give their oral presentation in groups or 

individually for the teacher. Seven upper-secondary students have been interviewed and 

the study is based on their answers and on previous research. The results show that all 

the students in this study think that their language change depending on the form of the 

presentation. No one of the students think that their language is more formal and correct 

in a group presentation. All students but one thinks that the language is more formal and 

correct when they give their oral presentation individually in front of the teacher. The 

results also show that the students with high self-esteem prefer to give their oral 

presentation in front of just the teacher, while the students with low self-esteem prefers 

to give their oral presentations in groups. However, more research needs to be done on 

the subject to give a more generalized result. 

 

Key words: Social psychology, effects of groups, oral group presentations, 

norms, self-esteem. 
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1. Inledning 

I dagens gymnasieundervisning i svenskämnet är muntliga gruppredovisningar vanligt 

förekommande. Av denna anledning är det viktigt att ta reda på vilken inverkan 

muntliga gruppredovisningar har på den individuella elevens språkliga prestation. Utan 

tvekan är det så att elever påverkas olika, men finns det några gemensamma faktorer? 

Genom enskilda intervjuer med sju elever kommer denna studie att undersöka hur 

elever uppfattar att muntliga gruppredovisningar påverkar deras prestation. Fokus 

kommer att ligga på hur gruppen påverkar elevens muntliga framställning, alltså 

språkets korrekthet och formalitet. För att ta reda på om elevens språk påverkas 

beroende på om redovisningen sker individuellt med läraren eller om den sker i grupp 

måste följande aspekter finnas i åtanke: hur eleven påverkas socialpsykologiskt samt 

hur stor påverkan gruppen har på eleven. 

Med gruppredovisning syftar denna uppsats på en grupp av flera elever som 

redovisar för läraren, det kan antingen betyda att en grupp elever står och redovisar 

framför klassen och läraren, eller att gruppen redovisar enbart för läraren. 

Gruppredovisning betyder alltså inte i detta sammanhang att en elev ensam redovisar 

framför en grupp. 

Denna uppsats skrivs genom ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. hur vi 

människor påverkas och fungerar i samspel med andra människor. De huvudområden 

inom socialpsykologi som denna uppsats kommer att fokusera på är: självkänsla, 

identitet samt gruppåverkan vid individuella- och grupprestationer. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här studiens syfte är att undersöka om elevens muntliga prestation, alltså språkliga 

korrekthet och formalitet, påverkas beroende på om den muntliga framställningen sker 

individuellt med läraren eller om den sker i grupp. Syftet är också att undersöka 

huruvida en muntlig gruppredovisning är en negativ eller positiv redovisningsform vad 

gäller individens prestation. 

Frågeställningen är alltså: Hur uppfattar eleverna att en muntlig gruppredovisning 

i ämnet svenska påverkar deras muntliga prestation? 
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2. Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts är denna studie skriven ur ett socialpsykologiskt perspektiv. ”Den 

sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och 

interaktioner mellan grupper.  Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, 

känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för.” 

(lattattlara.se). Eftersom en gruppredovisning omfattar ett flertal människor är det 

passande att denna studie är skriven ur just ett socialpsykologiskt perspektiv. 

2.1 Identitet och Självkänsla 

Alla barn och ungdomar genomgår det som kallas för socialisation. Socialisation 

innebär att individen tillägnar sig samhällets och gruppens värden, föreställningar, 

normer och beteendemönster. Socialisationen medför inte bara att individen anpassas till 

samhället och gruppen, utan också att individen utvecklar sin identitet (Thornberg, 

2006:168–169). Identitet är frågor gällande vem man är, vad man är värd och vad man 

kan (Nilsson, 1993: 60). Enligt Nilsson och Thornberg är det grupptillhörigheten som är 

den viktiga källan för identitet och självkänsla samt att det är genom människans 

grundläggande behov av tillhörighet som identiteten skapas (Nilsson, 1993: 60 & 

Thornberg, 2006: 134). Människan utvecklar alltså sin identitet genom kommunikation 

och interaktion med andra människor. Nilsson skriver också att vi, genom kontakt med 

andra får en spegling av oss själva och att det är genom den speglingen som vi uppfattar 

vårt eget värde. Det är också det som ger oss ett socialt värde (1993: 60). Individens 

självkänsla påverkas utifrån det värde (både det egna och det sociala värdet) hen 

uppfattar att hen har. En god självkänsla innebär att individen själv anser, och ser genom 

speglingen med andra människor, sig ha ett högt värde. Enligt Thornberg påverkas 

också individens identitet och självkänsla av de olika grupper som individen tillhör, 

samt genom de sociala framställningarna som grupperna delar (2006: 134). Detta stöder 

den sociala identitetsteorin som syftar på att individer i en social grupp tilldelas en 

social identitet (Thornberg, 2006: 135). 

En vidareutveckling av den sociala identitetsteorin är självkategoriseringsteorin. 

Självkategoriseringsteorin betonar självkategoriseringens roll för den sociala identiteten 

(Thornberg, 2006: 137). Självkategoriseringsteorin handlar om individens förmåga att 

se likheter och skillnader mellan stimuli som tillhör skilda kategorier, alltså att individer 

placerar sig själv och andra i olika kategorier beroende på hur de exempelvis ser ut, hur 

de beter sig, hur de pratar, vilka attityder de uttrycker etc. (ibid). Individen gör sociala 

jämförelser mellan sig själv och andra dels för att se vilken kategori de tillhör, och dels 
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för att individen har ett grundläggande behov av att upprätthålla en positiv värdering av 

sig själv, alltså ett behov av positiv självkänsla (Thornberg, 2006:136). 

En annan viktig aspekt av individens identitet, som även påverkar självkänslan, är 

individens självbild. Självbilden utgör det individen tror att andra tycker om hen. En 

individ med hög självaktning (en positiv självbild) förväntar sig att få beröm från andra 

men upplever ändå kritik som något stimulerande. En individ med låg självaktning (en 

negativ självbild) förväntar sig att andra ska vara avvisande och negativt inställda mot 

hans prestationer. En individ med negativ självaktning presterar sämre när hen känner 

sig iakttagen och upplever sig vara hotad när hen samverkar med andra som hen anser 

vara duktiga (Maltén, 1992: 115). 

 2.2 Normer och roller 

Sociala konstruktioner är de traditioner, normer, föreställningar, värden och 

beteendemönster som finns i ett samhälle eller i en kultur (Thornberg, 2006:169). Barn 

och unga går igenom en psykisk process som ofta kallas för internalisering, vilket syftar 

på att individen tar åt sig de sociala konstruktionerna som individens sociala omgivning 

utger (Thornberg, 2006: 168). ”Normer är de krav och förväntningar omgivningen 

ställer på oss” (Maltén, 1992: 39). Normer är som en typ av regler för hur individer i en 

grupp (eller i ett samhälle) ska uppföra sig. Enligt Nilsson reglerar normer inte bara vad 

gruppmedlemmar säger och gör, utan de påverkar också gruppmedlemmarnas 

uppfattning och tolkning av varandra och det som sker utanför gruppen (1993: 43-44). 

Thornberg menar att normer påverkar hur individens verklighet ser ut och hur individen 

tänker om och värderar saker, sig själv och andra människor (2006: 27). 

Normer kan vara både formella och informella. Formella normer är nedskrivna 

och uttalade regler medan informella normer är outtalade och icke nedskrivna. 

Thornberg skriver att det är de informella normerna som har en avgörande betydelse för 

hur gruppmedlemmar agerar i olika situationer, och för hur stämningen är i gruppen 

(2006: 31).  De informella normer som växer fram bland elever i en skolklass har stor 

betydelse för det sociala klimatet i klassen. De påverkar också hur eleverna är mot 

varandra, och känslan av acceptans eller utanförskap kan stärkas av dessa informella 

normer (Thornberg, 2006: 40). 

Om någon i gruppen byter mot normen riskerar personen att bli utesluten från 

gruppen. De flesta grupper innehåller dock en eller några individer som är icke-

konforma, alltså individer som då och då kan bryta mot normer utan att uteslutas från 

gruppen. De individer som redan har hög status i gruppen kan avvika från normen utan 
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att det påverkar deras status negativt, deras status kan till och med i vissa fall stärkas av 

att då och då avvika från normen (Nilsson, 1993: 49). 

”Termen roll refererar till de beteenden som förväntas av en person som innehar 

en viss position i gruppen” (Thornberg, 2006: 40). Enligt både Thornberg och Nilsson 

uppkommer det alltid roller i grupper och det är genom dessa roller som medlemmarna i 

gruppen vet hur de ska bete sig och vad de har för uppgift, t.ex. ledaren, clownen, den 

hjälpsamme, den coola eller bråkstaken i en skolklass (Thornberg, 2006: 41 och 

Nilsson, 1993: 51). Eftersom både normer och roller beskriver och förskriver beteenden 

så är de väldigt lika varandra, skillnaden är dock att roller tillämpas på individer eller 

undergrupper inom gruppen medan normer tillämpas på gruppen i helhet (ibid.). Trots 

att normer och roller liknar varandra är det genom normer och regler som roller uppstår 

(Nilsson, 1993: 50). 

Det finns både formella och informella roller. Formella roller är de roller som är 

uttalade och som har tilldelats, t.ex. lärarrollen. Informella roller är motsatsen, det vill 

säga icke uttalade och tilldelade roller, t.ex. clownrollen. På ett sätt är de informella 

rollerna mer intressanta än de formella rollerna eftersom det är de informella rollerna 

som speglar de förväntningar och behov som finns både inom gruppen och inom de 

enskilda individerna (Maltén, 1992: 37). Informella roller kan delas in i tre kategorier: 

en upplevd roll, en utförd roll och en förväntad roll. Den upplevda rollen är de 

beteenden som individen tänker att hen bör ha, den utförda rollen är den som individen 

faktiskt har och den förväntade rollen är de beteenden som de andra i gruppen förväntar 

sig att individen bör ha (Thornberg, 2006:41). 

Sociala roller ställer en rad förväntningar på hur rollerna ska uppvisas och på hur 

rollinnehavarna bör bete sig. Dessa förväntningar uppkommer från andra människor, 

grupper och från det samhällets kultur (Nilsson, 1993: 51). Alltså kan individen i olika 

grupper ta till sig färdiga roller. Genom att observera och definiera de olika rollerna som 

finns kan också individen få reda på hur hen förväntas vara och bete sig i olika 

situationer (ibid.). Även om roller har positiva egenskaper så som att individen vet hur 

den förväntas bete sig, medför också roller en stor risk att bli en självuppfyllande 

profetia, alltså att en individ som har en blyg roll faktiskt också är eller blir blyg 

(Nilsson, 1993: 52). 

2.3 Gruppåverkans inverkan på individuella- och grupprestationer 

Forskningen om hur människor beter sig i grupp startade runt sekelskiftet men började 

studeras mer ingående de senaste 50 åren (Nilsson, 1993: 18). Trots att många forskare 

har forskat med fokus på olika områden inom grupper och grupparbeten är de eniga om 
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att grupper påverkar individen. Thornberg skriver med fokus på grupper inom skolans 

värld och han skriver om en rad olika fenomen som uppstår eller kan uppstå inom 

grupper i skolan. Han uttrycker också att gruppens inflytande över eleven är så påtagligt 

att den i viss utsträckning influerar elevens tänkande och handlande även då gruppen 

inte är fysiskt närvarande (2006: 21). Maltén skriver att om en grupp har ett gemensamt 

mål, till exempel att alla i gruppen vill ha ett högt betyg, kommer det att skapa 

kontinuitet, trygghet och ett likartat sätt att tänka. Tryggheten ligger i att alla i gruppen 

vet att alla vill uppnå samma sak och därför jobbar och strävar efter det. Man förlitar sig 

på varandras solidaritet (Maltén, 1992: 30). Gruppen behöver alltså inte vara fysiskt 

närvarande för att individen ska göra sitt bästa för att bidra till att gruppen når det 

gemensamma målet. 

En annan sak att ha i åtanke är relationen mellan människorna i gruppen. Det är 

viktigt att komma ihåg att en grupps samarbete och funktion kan påverkas av 

relationerna mellan individerna i gruppen. Vissa individer fungerar väldigt bra 

tillsammans medan andra individer inte alls fungerar bra ihop. Det kan bero på olika 

saker, t.ex. att individerna har skilda mål eller uppfattningar (Nilsson, 1993: 57).  

Interaktionsteorin är den som förklarar människors interaktion och samspel. Enligt 

Nilsson utgår interaktionsteorin från att ”gruppmedlemmarna har behov av att bete sig 

likartat för att kunna tolka det som sker och för att kunna förutsäga vad som kommer att 

hända (1993: 42). Teorin kan förklara varför fenomen så som gruppmarkörer uppstår. 

Gruppmarkörer som exempelvis gemensamma ord och uttryck, kan bidra till att skapa 

samhörighet i gruppen samtidigt som de kan upprätthålla ett avstånd gentemot andra 

(Grönberg, 2007: 246 - 247). Inom ungdomsgrupper förekommer också ett fenomen 

som Grönberg kallar för Brott mot normer och tabun. Det går ut på att använda 

svordomar och könsord för att chockera eller provocera lärare, föräldrar och andra 

(2007: 246).  

Fenomenet motivationsförlust, eller social loafing som det också kallas, uppstår 

hos individer som tror att de andra i gruppen arbetar med uppgiften, vilket innebär att 

individen själv arbetar mindre. Risken för social loafing är större i stora grupper 

eftersom individen då uppfattar situationen sådan att hen kan arbeta mindre eftersom det 

är fler som arbetar med uppgiften. Social loafing minskar om medlemmarna i gruppen 

känner varandra, och om individen uppfattar uppgiften som intressant eller viktig 

(Thornberg, 2006: 66). Thornberg ger tre förklaringar till varför en individ loafar. Den 

första är att individen tror att andra i gruppen också kommer att loafa. Den andra 

förklaringen är att individen tror att ingen kommer att märka om hen loafar. Den sista 
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förklaringen Thornberg ger är att individen helt enkelt inte vet vad hen ska göra (2006: 

67).  

Thornberg beskriver också ett annat fenomen som är närbesläktat med social 

loafing, och det är snålskjutseffekten. Snålskjutseffekten innebär att individen utnyttjar 

det arbete som gruppen gjort utan att själv bidra med något. Skillnaden mellan social 

loafing och snålskjutseffekten är att individens ansträngningar har minskat, men att 

individen fortfarande bidrar med något i social loafing, medan individen inte bidrar med 

något eget alls i snålskjutseffekten (2006: 66-67).  

Genom social loafing och snålskjutseffekten påverkar individen gruppens 

prestation, samhörighet och tillit. Dock kan även gruppens tillstånd påverka individens 

prestation. Befinner sig gruppen i ett positivt tillstånd resulterar det i tillit och i en 

rättvis uppdelning av arbetsbördan. Befinner sig däremot gruppen i ett negativt tillstånd 

kan det visa sig genom att individen antingen känner en hopplöshet och ger upp, eller 

känner ett ansvar och tar på sig hela uppgiften (Thornberg, 2006: 71-72). Gruppens 

storlek kan också resultera i att individen presterar sämre. Är gruppen för stor finns det 

risk för att individerna saknar tillit för varandra (Nilsson, 1993: 125).  

Majoritetsmissförstånd är också något som kan uppstå i en grupp. 

Majoritetsmissförstånd innebär att individen tror att alla andra i gruppen tycker att ett 

alternativ är det bästa och därför går med på ett beslut fast individen själv egentligen 

inte tycker att det är det bästa alternativet (Nilsson, 1993: 125). En förklaring till detta 

är att ”forskning visar att individens förhållande till kamraterna betyder mer för 

prestationen än vederbörandes begåvning och anlag” (Maltén, 1992: 35). Detta kan även 

vara en förklaring till konformitet.  

2.3.1 Konformitet 

”Konformitet kan definieras som en likartad anpassning till en grupp eller en majoritet 

som ett resultat av exponering för åsikter eller uppfattningar som majoriteten eller de 

flesta i gruppen har, dvs. som en följd av majoritetspåverkan eller grupptryck” 

(Thornberg, 2006: 105). Konformitet kan innehålla offentlig medgörlighet eller privat 

acceptans. Offentlig medgörlighet innebär att individen behåller sin avvikande åsikt 

eller uppfattning privat, men offentligt ändrar sig till gruppens norm. Privat acceptans 

innebär att individen även privat tar åt sig gruppens norm, alltså integrerar gruppens 

norm med sina egna åsikter och uppfattningar (Thornberg, 2006: 105-106).  

Konformitet betyder alltså att individens åsikter och uppfattningar ändras och 

anpassas till gruppens, så att gruppen är enig om åsikter och normer. Det är alltså 

majoritetspåverkan som bestämmer vad gruppen ska ha för norm. Majoritetspåverkan är 
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dock inte lika stark om det finns oenighet i gruppen, dvs. att det är flera individer som 

motsätter sig normen eller åsikten (ibid). Nilsson skriver att konformitet bland 

ungdomar ofta handlar om en likhet (konformitet) när det gäller klädsel, beteende, 

musikval, åsikter, värderingar och hur man ska prata om olika saker. Hon skriver också 

att detta är väldigt enkelt att se i t.ex. en skolklass (1993: 47). Nackdelen med 

konformitet i en skolklass t.ex. är att exempelvis åtta personer i en grupp kan övertala 

och övertyga en individ i gruppen att hens lösning, som kanske är en väldigt bra 

lösning, är fel och att deras felaktiga lösning är rätt (Nilsson, 1993: 117-118). 

Konformitet kan vara så stark att individen har accepterat och internaliserat gruppens 

normer och värderingar som sina egna till den grad att de påverkar individen även när 

hen jobbar på egen hand (Maltén, 1992: 29).  

En förklaring till varför konformitet uppstår är att vi människor har behov av att få 

våra uppfattningar och bilder av sociala verkligheten bekräftad. Om alla individer i en 

grupp har likartade uppfattningar och tolkningar av den sociala verkligheten så blir det 

enklare att leva och fungera väl tillsammans. En annan förklaring till konformitet är 

individens behov att identifiera sig med gruppen och att de då kan känna ett tryck att 

överta normer om hur man bör tänka, tycka och agera som gruppen antas ha. En tredje 

förklaring till konformitet är överlevnadsskäl, uppfattningen att en grupp bättre står 

emot inre och yttre påfrestningar om gruppen står enad (Nilsson, 1993 och Thornberg, 

2006: 108). 

Risken för konformitet är väldigt stor hos ungdomar eftersom de befinner sig i ett 

gränsland mellan att vara barn och vara vuxen. Därför är vännernas värden, normer och 

attityder betydligt viktigare för individen än samhällets eller familjens normer, värden 

och värderingar. Ungdomar har en vilja att vara som de andra i gruppen och därför kan 

det ofta skapas konflikter mellan vuxna och unga (Thornberg, 2006: 114). Thornberg 

skriver däremot att ungdomar med låg status i gruppen är mer konforma än ungdomar 

med positiv självkänsla, som är mindre konforma (2006: 114). Ungdomar som har 

positiv inställning till föräldrar och vuxna är också mindre konforma än ungdomar med 

en negativ inställning till vuxna och föräldrar (Thornberg, 2006: 115).  

Det finns två experiment som visar på konformitetens styrka i en grupp, det ena 

experimentet är gjort av Sherif och det andra av Asch. Sherifs experiment gick ut på att 

en grupp på två till tre personer fick titta på en stillastående ljuspunkt i ett mörkt rum. 

Denna situation skapar en illusion av att den stillastående punkten rör på sig. Det som 

Sherifs experiment visade var att de olika personernas uppfattning om hur långt 

ljuspunkten förflyttat sig snabbt blev alltmer lik varandra efter en rad av 
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bedömningsförsök. I de försök där en person avvek visades det snabbt att personen som 

avvek snart ändrade sin uppfattning så att den liknade de andras. Experimentet visar att 

människor som är osäkra på hur de ska uppfatta eller värdera något tenderar till att 

anpassa sig efter gruppens uppfattningar (Sherif, 1936).  

Aschs experiment gick ut på att individer skulle avgöra vilken av tre linjer som 

var mest identisk med en fjärde linje. Linjerna var utformade så att det klart syntes 

vilken linje som var rätt och att de andra tydligt var fel. Experimentet utfördes med en 

person tillsammans med sju andra personer. De sju andra personer var dock inte riktiga 

försökspersoner utan de bara låtsades vara det. Under en serie av bedömningstillfällen 

visade det sig att försökspersonen gick från att ge det rätta svaret, till att ge ett felaktigt 

svar för att matcha de andra ”försökspersonernas” svar (Asch, 1951). Thornberg skriver 

att detta starkt visar att grupptryck kan resultera i att en individ anger ett felaktigt svar 

trots att individen vet att det är fel eftersom individen går med på offentlig medgörlighet 

(2006: 106).  
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3. Metod 

Nedan kommer metoden för denna studie att redovisar. Först kommer en presentation 

av metodvalet, sedan materialet och urvalet. Därefter kommer en redovisning av 

genomförandet och metodkritiken. Avslutningsvis presenteras de etiska aspekterna av 

denna studie. 

 

3.1 Metodval  

I denna studie har jag valt att intervjua sju gymnasieelever. Eftersom att syftet inte har 

varit att generalisera, utan syftet har varit att påvisa hur just dessa sju elever uppfattar 

sin egen prestation i muntliga redovisningar, så var en kvalitativ studie mest lämplig att 

genomföra. ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de 

resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga. Man vill 

karaktärisera eller gestalta något” (Stukát, 2005: 32). Kvalitativa studier används i 

tidigare forskning för att gå mer på djupet och analysera och tolka resultaten. Eftersom 

att jag ville se och tolka resultatet för just dessa sju elever, var en kvalitativ studie det 

mest lämpliga att göra.  

Jag har valt att använda mig av strukturerade intervjuer, vilket betyder att jag 

använder mig av ett fast intervjuschema där alla elever får samma frågor, i samma följd, 

och formulerade på samma sätt (Stukát, 2005: 38). Jag valde också att spela in 

intervjuerna så att jag kunde gå tillbaka och höra intervjuerna upprepade gånger. På 

detta sätt behövde jag inte oroa mig för att missa något när jag antecknade elevens svar. 

Jag har också valt att använda mig av tabeller i resultatdelen eftersom att jag tycker att 

resultatet då blir mer tydligt. 

 

3.2 Material och urval 

De material jag använt för att genomföra studien är intervjufrågorna som jag själv 

skrivit (se bilaga 2), penna och papper. Jag har använt programmet röstmemon på min 

smartphone för att spela in intervjuerna och jag har använt tabeller i programmet Excel 

för att tydliggöra mitt resultat. Jag har också använt mig av litteratur från Högskolans 

bibliotek för att ta del av tidigare forskning och för att finna stöd för min tolkning och 

analys.  

Denna studie innefattar endast en skolklass. Anledningen till att jag valde just den 

klassen är att jag under två års tid vikarierat och haft VFU i denna klass. Detta faktum 

hoppas jag bidrar till att eleverna känner en trygghet inför mig. Jag valde också denna 

klass eftersom alla i klassen är myndiga, vilket betyder att jag inte behövde föräldrarnas 
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tillstånd för att genomföra intervjuerna. I klassen valde jag att använda mig av 

frivillighetsurval, jag har således intervjuat de elever som anmälde sig som frivilliga. 

Jag hoppas att detta har bidragit till att eleverna har känt en sådan trygghet till mig att de 

har kunnat ge naturliga och ärliga svar. 

 

3.3 Genomförande 

Det första jag gjorde när jag träffade eleverna var att dela ut ett papper med information 

om studien, deras rättigheter och var de kan finna studien när den är färdig (se bilaga 1). 

Enligt forskningsetniska principer är det ett krav att den som blir intervjuad får 

förhandsinformation om vad studien ska användas till, att deltagandet är helt frivilligt 

och att intervjun enbart kommer att användas till studien (Vetenskapsrådet, 2002: 7). På 

detta papper fick de också skriva under sitt samtycke till att jag får använda deras 

intervju i min studie, vilket uppfyller samtyckeskravet, som går ut på att jag inte får 

använda en intervju utan samtycke från den som blivit intervjuad (Vetenskapsrådet, 

2002: 9-10).  

Intervjuerna skedde individuellt med mig i ett eget rum. Eleven fick svara på en 

fråga åt gången. Eftersom att jag använde mig av en strukturerad intervju så fick alla 

eleverna svara på frågorna i samma följd. Intervjun spelades in samtidigt som jag tog 

anteckningar. När alla intervjuer var genomförde skrev jag ut intervjuerna med svar (se 

bilaga 3.) för att tydligare och enklare kunna se resultaten. Sedan gjorde jag en 

sammanställning av resultaten. Tabeller användes för att få ett tydligare resultat. Jag har 

också studerat tidigare forskning kring ämnet för att kunna analysera svaren på bästa 

sätt. Intervjusvaren analyserades sedan utifrån det som framkommit i den tidigare 

forskningen. 

 

3.4 Metodkritik 

En intervju är inte en naturlig samtalsform, vilket kan resultera i tillgjorda intervjusvar. 

Det måste finnas i åtanke att eleverna som blivit intervjuade kan ha känt sig obekväma 

eller nervösa i intervjusituationen, vilket kan ha påverkat deras svar. Med tanke på att 

eleverna även kände den som intervjuade dem sedan tidigare, kan också intervjusvaren 

ha anpassats efter vad eleverna trodde att intervjuaren ville ha. Resultatet hade kanske 

också varierat ifall intervjun hade skett gruppvis. 

Intervjusvaren har analyserats och tolkats av intervjuaren, vilket kan betyda att 

andra som läser intervjusvaren kanske inte har samma uppfattning eller tolkning. Detta 

betyder också att resultatet från denna studie kan variera beroende på vem som 
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analyserar och tolkar intervjusvaren. Resultaten baseras på tidigare forskning vilket 

betyder att resultatet kanske skulle variera om ytterligare forskning hade lästs och 

använts. 

Den intervju som genomfördes var också en strukturerad intervju, vilket betyder 

att eleverna blev styrda och inte kunde uttrycka sig fritt. Detta kan självklart ha påverkat 

intervjusvaren eftersom eleverna kanske skulle ha uppfattat frågan på ett annat sätt om 

den varit formulerad annorlunda. Kanske hade också resultatet blivit annorlunda ifall 

ytterligare frågor ställts, eller om eleverna hade fått prata fritt om sin uppfattning och 

upplevelser av muntliga redovisningar.  

 

3.5 Etiska aspekter 

Alla elever som deltog var myndiga, vilket betyder att alla elever som ville bli 

intervjuade kunde bestämma det själv. Båda könen var representerade och det fanns 

elever med både svenskt och ickesvenskt ursprung. Alla elever var i samma ålder. 

Denna studie har dock inte fokuserat på skillnader mellan kön, ålder eller etnicitet, och 

därför har alla elever betraktats som just och endast gymnasieelever. För att alla elever 

ska betraktas lika kommer eleverna att bli kallade Elev 1, Elev 2 osv. Detta är också för 

att resultatet ska kunna bli neutralt i förhållande till kön, ålder och etnicitet. 
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4. Resultat 

Jag har valt att visa mitt resultat med hjälp av procent. Eftersom studien bara omfattar 

sju elever så kommer även ett avvikande svar ge en hög procent, vilket måste finnas i 

åtanke när man läser resultatet. I Tabell 1. har jag sammanställt alla intervjusvar så att 

det tydligt går att se vem som svarade vad och hur många som gav samma svar. 

Tabellen visar att fyra elever helst redovisar enskilt med läraren, två elever helst 

redovisar i grupp och att en elev säger att det beror på. Fem elever tycker att de anpassar 

sitt språk efter klasskompisarna, medan en elev inte tycker det och en elev känner sig 

osäker och säger att hen kanske gör det. Tre elever tycker att de har en låg självkänsla 

och fyra elever tycker att de har en hög självkänsla. Alla elever utom en tycker att 

språket förändras beroende på om redovisningen sker i grupp eller enskilt med läraren. 

Alla elever utom en tycker att språket blir mer korrekt och formellt när redovisningen 

sker enbart framför läraren medan en elev inte tycker att det spelar någon roll. 

Tabell 1. En sammanställning över intervjufrågorna och elevernas intervjusvar. 

Elev: 

Redovisar 

helst 

Anpassar sitt 

språk efter 

klasskompisarna 

Självkänsla 

1-2 

Självkänsla 

4-5 

Tycker att 

språket 

förändras 

Mest formellt och 

korrekt i grupp 

eller med läraren? 

Elev 1 Enskilt Nej  -  Ja Ja Med läraren 

Elev 2 Det beror på Ja  -  Ja Ja Med läraren 

Elev 3 Grupp Ja Ja  -  Ja Med läraren 

Elev 4 Enskilt Ja  -  Ja Ja Med läraren 

Elev 5 Grupp Ja Ja  -  Ja Med läraren 

Elev 6 Enskilt Kanske Ja  -  Nej Med läraren 

Elev 7 Enskilt Ja  -  Ja Ja Det spelar ingen roll 

Som vi ser i figur 1 så syns det tydligt de allra flesta (alla utom en) tycker att språket 

blir mer korrekt och formellt när redovisningen sker enskilt med läraren. Det är ingen 

som tycker att språket blir mer korrekt och formellt i en gruppredovisning.  

 

Figur 1. Hur många procent tycker att språket är mer korrekt och formellt när 

intervjun sker i grupp respektive när den sker enskilt med läraren.  

0,834 

0 

0,166 

När är språket mer korrekt och formellt 
Mer korrekt och formellt enskilt 
med läraren 

Mer korrekt och formellt i grupp 

Det spelar ingen roll 
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I figur 2. ser vi att de flesta eleverna som anser sig ha låg självkänsla vill redovisa i 

grupp. I figur 3. ser vi motsatsen. I figur 3. blir det tydligt att de som anser sig ha hög 

självkänsla helst vill redovisa enskilt framför läraren. Ingen av de eleverna som anser 

sig ha hög självkänsla säger att de helst vill redovisa i grupp. 

 

Figur 2. Hur många med låg självkänsla som helst redovisar i grupp respektive 

enskilt med läraren.  

 

Figur 3. Hur många med hög självkänsla som helst redovisar i grupp respektive 

enskilt med läraren.  

I figur 4 ser vi hur många av eleverna som anser sig ha låg självkänsla som uppfattar att 

de anpassar sitt språk efter klasskompisarna. I figur 5 ser vi hur många av eleverna som 

anser sig ha hög självkänsla uppfattar att de anpassar sig efter klasskompisarna. Vi ser 

tydligt att både elever med hög- och låg självkänsla anpassar sitt språk efter 

klasskompisarna.  

 

Figur 4. Elever med låg självkänsla som tycker att de anpassar sitt språk efter hur 

de vill att klasskamraterna ska uppfatta dem. 
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0,333 

Hur de med låg självkänsla vill redovisa 

I grupp 

Enskilt 

0 

0,75 

0,25 

Hur de med hög självkänsla vill redovisa 

I grupp 

Enskilt 

Spelar ingen roll 

2 
0 

1 

Hur många med låg självkänsa anpassar sitt 
språk efter klasskamraterna 

Anpassar sig 

Anpassar sig inte 
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Figur. 5. Elever med hög självkänsla som tycker att de anpassar sitt språk efter hur 

de vill att klasskamraterna ska uppfatta dem. 

Till sist ser vi i figur 6. att alla elever utom en tycker att språket förändras beroende på 

om den muntliga redovisningen sker i en grupp eller om redovisningen sker individuellt 

med läraren. 

 

Figur 6. Elever som tycker att språket förändras respektive inte förändras 

beroende på om de redovisar i grupp eller enskilt med läraren.  

På frågan om eleverna tyckte att de spelade en roll när de var i grupp med andra, 

svarade fyra elever ja och tre elever nej. Det finns inget samband mellan låg- respektive 

hög självkänsla.  På frågan om eleverna kände att läraren såg dem och deras insats i en 

gruppredovisning svarade två elever att de tror att läraren bedömer gruppen som helhet. 

Två elever tror att läraren både ser individen och gruppen som helhet under en 

redovisning. Två elever tror att läraren ser dem och en elev vet inte.  
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5. Diskussion och slutsatser. 

Nedan kommer jag att diskutera resultaten utifrån mina tolkningar med stöd från 

tidigare forskning.  

5.1 Diskussion 

Alla elever utom en tycker att språket förändras beroende på om redovisningen sker i 

grupp eller enskilt med läraren. Elev 1 säger att alla i gruppen har samma jargong när de 

är tillsammans, hen anpassar alltså sitt språk efter den jargongen. Elev 2 säger också 

tydligt att hen ”pratar samma” som de andra i gruppen. Elev 4 och 5 säger direkt att de 

pratar mer formellt och seriöst när de pratar ensam med läraren. En anledning till att 

eleverna uppfattar att de ändrar sitt språk, beroende på om de pratar i grupp eller ensam 

med läraren, kan vara normer. Nilsson skriver att normer reglerar vad gruppmedlemmar 

säger och gör, vilket kan betyda att eleverna anpassar sig efter normen när de är i grupp 

men att de kan prata utan att anpassa sig efter normen när de är ensam med läraren 

(1993: 43-44).  

På frågan om eleverna anpassar sitt språk efter klasskompisarna svarade fem 

elever att de tyckte det, en elev att hen inte tyckte det och en elev var osäker. Elev 1 

säger att hen ändrar sitt språk utan att tänka på det, att det helt enkelt sker automatiskt. 

Elev 3 säger att hen ändrar språket när hen har ”polarna” runt omkring sig. Elev 5 säger 

att hen kan säga vissa saker när hen redovisar ensam för läraren, som hen inte kan säga i 

en gruppredovisning. Detta visar tydligt att normen starkt påverkar vad elever säger när 

de är i grupp. Elev 2 pratar om att det beror på om man känner de andra i gruppen eller 

inte. Hen uttrycker att man blir mer försiktig när man inte känner varandra, och att man 

helt automatiskt ”blir rätt” om man känner varandra. Detta visar att eleverna ändrar sitt 

språk efter normen helt automatiskt, men som elev 2 säger så är man mer försiktig i en 

grupp där gruppmedlemmarna inte känner varandra. Detta för att gruppmedlemmarna 

antagligen ännu inte har etablerat en norm för den gruppen, vilket betyder att 

gruppmedlemmarna ännu inte vet hur de enligt normen ska bete sig och prata. Vi ser 

tydligt att det är både elever med hög- och låg självkänsla som anpassar språket efter 

hur de tror att klasskompisarna uppfattar dem. Som Thornberg skriver så är det de 

informella normerna som avgör hur eleverna agerar i olika situationen, och detta gäller 

både elever med hög- och låg självkänsla (2006: 31).  

På frågan om när språket är mer korrekt och formellt, var det ingen elev som 

tyckte att språket blev mer formellt och korrekt i gruppredovisningar. Elev 1 pratar 

återigen om att hen automatiskt anpassar sitt språk till gruppen och att hen då blir mer 

oseriös. Elev 2 säger att hen får ett mer avslappnat språk när hen redovisar i en grupp 
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som hen känner. Hen säger också att hela gruppen tillsammans kan bli oseriösa. Elev 5 

pratar liksom elev 2 om trygghet i gruppen och säger att hen känner sig säkrare och mer 

sig själv i en grupp och att hen då inte tänker på språket, vilket resulterar i att språket 

blir mer informellt och talspråkligt. Elev 6 säger liksom elev 1 att språket automatiskt 

ändras när hen är med kompisar och att hen då vill vara cool inför dem, vilket gör att 

språket inte blir lika formellt som när hen redovisar ensam för läraren.  

Att eleverna uppfattar att språket automatiskt ändras när de är i grupp styrker inte 

bara teorin om att det är normen som styr gruppmedlemmars beteenden, det styrker 

även interaktionsteorin som Nilsson beskriver. Hon skriver att gruppmedlemmar har ett 

behov av att bete sig likartat, vilket kan förklara varför språket automatiskt ändras 

(1993: 42).  Flera elever har hävdat att de blir mer oseriösa i grupp, och en elev har även 

sagt att hen vill vara cool när hen är i grupp. Detta kan förklaras dels genom att normen 

säger att de i gruppen ska bete sig på ett oseriöst och skämtaktigt sätt. Det kan också 

tänkas att det har något att göra med det som Grönberg kallar för brott mot normer och 

tabun, vilket går ut på att använda ett språk med t.ex. svordomar och könsord för att 

chockera. Brott mot normer och tabun kan också användas som en gruppmarkör, dvs. 

för att bidra till samhörighet i gruppen (2007: 246-247).  

På frågan om eleverna helst redovisar i grupp eller om de helst redovisar ensam 

för läraren kan vi se ett starkt samband mellan deras svar och deras självkänsla. Ingen 

med hög självkänsla vill redovisa i grupp. Eleverna med hög självkänsla säger att de 

lättare kan visa vad just de kan och vad de har för ambitioner när de redovisar ensam för 

läraren. Elev 1 säger också att hen slipper ha ångest över att anklaga någon för att inte 

ha bidragit. Hen säger också att hen slipper anpassa sig för en hel grupp, utan enbart för 

läraren. Elev 2 säger att hen helst redovisar i grupp om hen får välja gruppen själv, så att 

alla i gruppen har samma ambitioner och mål och strävar efter samma betyg. Om hen 

inte får välja grupp själv så redovisar hen helst ensam för läraren. Det elev 2 pratar om 

är relationens betydelse för gruppen. Nilsson skriver att man måste ta hänsyn till 

relationerna i en grupp eftersom att alla inte fungerar bra med alla (1993: 57). Om en i 

gruppen strävar efter ett högt betyg och resten av gruppen strävar efter enbart ett 

godkänt betyg, kan det uppstå en konflikt. Framför allt kan det uppstå konflikter om en i 

gruppen som strävar efter ett högt betyg paras ihop med någon som vill använda sig av 

snålskjutseffekten.  

En förklaring till varför de med högt betyg vill redovisa enbart för läraren, kan 

också vara för att de tycker att de automatiskt anpassar sitt språk till gruppen när de är i 

en grupp, dvs. att deras språk automatiskt blir mindre formellt och korrekt. De med hög 
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självkänsla förlitar sig också på att de gör ett bättre jobb när de arbetar själva, och de är 

säkra på att sin prestation räcker för att få det betyg de strävar efter. De elever med låg 

självkänsla redovisar helst i grupp, och en förklaring till det kan vara att de inte litar på 

att deras egen prestation räcker för ett godkänt betyg. Elev 3 säger till exempel på 

frågan vad som är bra med att redovisa i grupp, att hen då känner sig mer säker och att 

det inte gör något om hen ”tabbar sig” samt att hen får stöd av gruppen. Elev 5 säger 

också att hen känner sig mer trygg och säker i en grupp, och att det inte gör något om 

hen gör fel eftersom att hen då får hjälp av gruppen. Eleven säger också att hen lär sig 

av hur de andra beter sig och att hela tyngden inte ligger på hens axlar. Elev 3 och 5 

stärker teorin om att de med låg självkänsla helst vill redovisa i grupp, eftersom de inte 

helt litar på att den egna prestationen räcker till för att få godkänt och att de vill ha 

tryggheten av att de får hjälp om de gör fel.  

En annan anledning till att de med hög självkänsla vill redovisa i grupp är att de 

då undviker att andra elever åker snålskjuts, eller använder sig av social loafing på deras 

arbete. Detta talar elev 1 om när hen säger att hen slipper ångesten över att anklaga 

andra i gruppen för att inte ha gjort något, när hen redovisar enbart för läraren. Social 

loafing och snålskjutseffekten kan också vara anledningen till att de med låg självkänsla 

hellre vill redovisa i grupp, för att det då inte ska märkas vad de har – och inte har gjort. 

En elev med låg självkänsla kanske tror att det hen gör, ändå inte kommer vara 

tillräckligt för att få godkänt, vilket bidrar till att motivationen försvinner och resultatet 

blir att eleven kanske använder sig av social loafing eller snålskjutseffekten.  

Majoritetsmissförstånd och konformitet kan också vara anledningen till att de med 

hög självkänsla helst redovisar enbart för läraren. Då kan eleven visa precis vad hen 

kan, tänker och känner. Det elev 1 säger om att hen helst redovisar enbart för läraren 

eftersom hen då enbart behöver anpassa sig till läraren och inte en hel grupp, styrker 

detta. Elev 4 och elev 7 säger också att det blir tydligare för läraren vad de har gjort och 

vad de kan när de redovisar ensam för läraren. Majoritetsmissförstånd och konformitet 

kan också vara anledningen till att elever med låg självkänsla helst vill redovisa i grupp, 

eftersom de då har gruppens stöd i allt de säger samt att de känner trygghet i att de inte 

är ensamma. Det de redovisar vet de att gruppen håller med om, att gruppen tycker, tror 

och står för samma sak. Bevis för detta ser vi när elev 3 och 5 pratar om att de får hjälp 

av gruppen om de gör fel, och att hela tyngden inte ligger på deras axlar. 

Fyra av eleverna tycker att de spelar en roll när de är i grupp med andra, medan 

tre av eleverna inte tycker det. Enligt både Thornberg och Nilsson uppkommer det alltid 

roller i grupper och det är genom dessa roller som medlemmarna i gruppen vet hur de 
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ska bete sig och vad de har för uppgift (Thornberg, 2006: 41 och Nilsson, 1993: 51). 

Elev 2 och 7 pratar om att de tar på sig rollen som ledare. Båda uppfattar också att de 

har hög självkänsla. Elev 3 som uppfattar sig själv ha låg självkänsla tycker att hen tar 

på sig en roll när hen är i grupp. Detta tyder på att det inte finns någon koppling mellan 

roller och hög- och låg självkänsla. Kanske finns det en koppling mellan vilken typ av 

roll man tar på sig och vilken självkänsla man har, men detta är något som det måste 

forskas vidare om då denna studie inte omfattar den frågan. 

 

5.2 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från detta är att alla elever tyckte att deras språk förändrades 

beroende på om deras muntliga redovisning skedde i grupp eller enbart för läraren. Alla 

elever uppfattade det också som att deras språk blev mer formellt och korrekt när de 

redovisade enbart för läraren. I stort sett alla elever tyckte att de anpassade sitt språk 

efter hur de vill att klasskompisarna ska uppfatta dem. Studien visar också att de elever 

som uppfattar sig ha hög självkänsla helst redovisar ensam för läraren medan de elever 

som uppfattar sig ha låg självkänsla helst redovisar i grupp. Vi kan också se att 

anledningen till detta är att de som uppfattar sig ha hög självkänsla känner att de lättare 

kan visa vad just de kan, och de som uppfattar sig ha låg självkänsla känner ett behov av 

den trygghet som en grupp bidrar med. 

5.3 Slutord. 

Denna studies frågeställning är: Hur uppfattar eleverna att en muntlig gruppredovisning 

i ämnet svenska påverkar deras muntliga prestation? Svaret på frågeställningen är att 

alla elever tycker att språket förändras och blir mer korrekt och formellt när de redovisar 

enbart för läraren. De uppfattar att deras språk automatiskt ändras när de är i grupp. Vi 

kan tolka detta som att de med hög självkänsla presterar bättre när de redovisar enbart 

för läraren, och att de med låg självkänsla presterar bättre när de är i grupp, trots att 

språket blir mindre korrekt och formellt, eftersom de då känner sig tryggare vilket kan 

resultera i att de pratar mer. Jag vill avsluta med att säga att mer forskning krävs för att 

få ett mer allmänt och säkert resultat.  
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Bilaga 1. 
 

Student: Rebekka Karlsson Nordqvist 

Medgivande för deltagande i studie 

Beskrivning: Jag ska skriva ett examensarbete i ämnet svenska. Inom ämnet svenska i 

gymnasieskolan måste elever ett flertal gånger redovisa muntligt, både i grupp och i 

samtal med lärare. Mitt examensarbete handlar om hur- och om- den enskilde elevens 

språk i en redovisning påverkas av att redovisningen sker i grupp. För att ta reda på om 

elever tycker att den muntliga framställningen, alltså språket, ändras beroende på om 

redovisningen sker i grupp eller individuellt med läraren så vill jag intervjua ett flertal 

elever. 

Studiens syfte: Den här studiens syfte är att undersöka om elevens muntliga prestation, 

alltså språkliga korrekthet och formalitet, påverkas beroende på om den muntliga 

framställningen sker individuellt med läraren eller om den sker i grupp. Syftet är också 

att undersöka om huruvida en muntlig gruppredovisning är en negativ eller positiv 

redovisningsform vad gäller individens prestation. Frågeställningen är alltså som 

följande: Hur uppfattar eleverna att en muntlig gruppredovisning i ämnet svenska 

påverkar deras muntliga prestation?  

Dina rättigheter: Du kommer hela tiden att vara anonym och studien kommer inte att 

kunna spåras till dig. Du har rätt att när som helst under intervjun avsluta intervjun och 

neka mig att använda början av intervjun i min studie. Detta utan att du får några 

negativa konsekvenser. Du har också rätt att få min studie och mina slutsatser när 

studien är färdig, om detta är önskvärt så kan du ge mig din e-postadress. 

Var kommer studien finnas tillgänglig när den är färdig: När examensarbetet är färdigt 

och godkänt kommer uppsatsen att publiceras på www.diva-portal.org och det går även 

att hitta den på www.google.se. 

Genom att skriva på detta papper ger du ditt medgivande till att jag får intervjua dig, 

spela in intervjun och använda intervjun i min studie. Du ger ditt medgivande förutsatt 

att det som står på detta papper efterföljs. Kommer du i efterhand på några frågor kan 

du skicka ett e-postmeddelande till mig: bekka_nordqvist@hotmail.com 

______________________________ _______________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.google.se/
mailto:bekka_nordqvist@hotmail.com
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Bilaga 2. 
 

Intervjufrågorna 

 

1. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför, varför 

inte? 

 

2. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? Varför, varför inte? Vad tror du att det beror på? 

 

3. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

 

4. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

 

5. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

 

6. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

 

7. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

 

8. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

 

9. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

 

10. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

 

11. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 
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Bilaga 3. 
 

Intervju med elev 1 

1. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

Ensam, för då kan man säga vem som gjort vad utan att man behöver ha någon ångest 

över att den man ”anklagar” får reda på att man anklagar den. Också för att då behöver 

jag bara anpassa mig till läraren och inte till en hel grupp. 

 

2. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Ja. Är jag i grupp så hamnar jag i jargongen på hur dom andra pratar, på hur vi pratar i 

gruppen.  

 

3. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

Nej det gör jag absolut inte. Jag ändrar mitt språk när jag är i grupp men det är inte för 

att jag tänker på vad dom i gruppen kommer tänka om mig. Jag bara ändrar mig 

automatiskt. 

 

4. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Nej eftersom vi alla är clowner skulle jag säga. Det är nog en och samma för alla skulle 

jag tro. 

 

5. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Nej.  

 

6. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Ensam. Mer formellt nä jag pratar ensam. När jag är i grupp anpassar jag mig 

automatiskt till gruppen och då blir jag mer oseriös och tar det mindre allvarligt. 

 

7. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 
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Det är inge bra med det. Jag ser inget positivt med det. 

 

8. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Ingen behöver prata i mun på varandra. Och sen är man mer koncentrerad på sitt, än på  

vad de andra ska säga. Läraren ser bättre vad man har gjort och hur insatt man är. 

 

9. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Sämre skulle jag nog tro. Jag finner det mer oseriöst när man är i en grupp för då känner 

man att man delar upp allt och individen försvinner lite. Det är nog bättre ensam.  

 

10. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Nej jag tror att läraren tror att den som pratar mest har gjort mest under arbetet. Står 

man sjäv och är blyg och inte vågar prata så tror läraren att man inte gjort något, fast att 

det kan vara tvärt om, att den blyga har gjort mest. Bäst att redovisa själv för läraren för 

då syns det bättre vem som gjort vad.   

 

11. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

4 

 

Intervju med elev 2 

12. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför, varför 

inte? 

Jag redovisar hellre i grupp om man får välja gruppen själv, så man hamnar i en grupp 

med några som strävar efter samma betyg. Annars redovisar jag hellre ensam. 

 

13. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Ja jag tror att det förändras lite grann, man pratar samma som de andra i gruppen 

ungefär.  

 

14. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 
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grupp? 

Ja. Det beror på vilka man är med också. Känner man inte dom i gruppen blir man mer 

försiktig och anpassar sig till de andra, känner man dom bättre vet man hur alla är och 

då blir man ”rätt” automatiskt. Om man är i en grupp kan man inte ta för sig för mycket 

heller liksom. Man måste tänka på att fördela lika så det blir rättvist. Så det tänker jag 

på lite grann.  

 

15. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Ja, speciellt när man hamnar i en grupp med andra som man inte brukar vara med. Då 

kan man få rollen som den som leder gruppen och då anpassas språket efter det.  

 

16. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Ja då anpassar jag mig om jag förväntas vara mer formell eller så. Alltså vilken roll jag 

förväntas ha i gruppen. Man behöver inte tänka lika mycket när det bara är för läraren. 

 

17. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Ja jag tror att man är mer formell när man redovisar ensam för läraren. Man får väl mer 

avslappnat språk när man redovisar i grupp, om det är en grupp som man känner. Eler så 

blir alla i gruppen oseriösa. Så det blir väl lite mer formellare när man redovisar själv 

då.  

 

18. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Man blir mer avslappnad. Det är lättare att känna sig säker. Och så har man någon som 

man kan lita på som hjälper en också. 

 

19. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Det är bra för det syns ju mer vad man själv har gjort. 

 

20. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Jag tror att jag redovisar bättre i grupp för då tar jag på mig ansvaret att alla är med i 
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gruppen och då måste man se till så att man gör bra. Jag tar på mig rollen av den som 

ser till att gruppen ger ett bra intryck till läraren, så gruppen får bra betyg. 

 

21. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Lite både och. Samtidigt som jag tror att det kan synas vem som har gjort vad i en 

grupp, så tror jag läraren går på vad man har för betyg innan redovisningen också. Har 

man bra betyg så förväntas man att göra bra, och tvärtom. Har någon dåligt betyg så 

förväntar läraren att den inte gjort något så om den inte säger något så tar läraren det 

som en bekräftelse. Men jag tror det syns om man har koll eller inte. 

 

22. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

4. 

Intervju med elev 3 

23. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

I grupp för jag tycker det är roligast och lättast.  

 

24. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Alltså jag pratar väl mer i grupp men jag tänker mer på vad jag säger när jag är ensam 

med läraren. 

 

25. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

Ja lite grann, men uppträder ju alltid annorlunda när man har polarna runt sig. 

 

26. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Ja man är ju lite annorlunda i alla fall.  

 

27. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Ja 
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28. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Det är mer formellt och korrekt framför läraren för att då är man mer skärpt och vågar 

inget annat. 

 

29. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Man är inte själv, man har stöd och det gör inget om man tabbar sig.  

 

30. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Man får all uppmärksamhet så man får mer tid att tänka vad man ska säga. 

 

31. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Jag redovisar bättre i grupp för då har man i gruppen gått igenom vad man ska säga och 

då är man säker på att det inte blir nå fel. Man känner sig mer säker. 

 

32. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Gruppen som helhet känns det som, man tror det i alla fall. 

 

33. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

2 

Intervju med elev 4 

34. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

Själv, för då får jag mer fram liksom det här har jag gjort. Det är mer såhär, ja, seriöst. 

 

35. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Ja alltså man blir mer seriös och pratar bättre när man är ensam med läraren. 

 

36. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

Ja det är klart man tänker lite grann. 
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37. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Ja, ja det gör jag.  

 

38. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Ja 

 

39. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Jag tror att det är mer formellt när det är framför läraren bara. Jag vet inte varför, det 

bara känns så.  

 

40. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Jag vet ingenting bra med det. 

 

41. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Men då får man mer visa liksom, det här kan jag. Det blir lättare för läraren också tror 

jag. Det blir mer på allvar.  

 

42. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Det är svårt att säga men jag tror att jag redovisar bättre ensam eftersom jag då får mer 

tid och kan visa vad just jag har gjort och kan. 

 

43. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Asså det är väl olika från lärare till lärare. Vissa lärare säger ju innan att nu kommer vi 

hålla koll på personen i sig, men jag vet inte. 

 

44. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

5 
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Intervju med elev 5 

45. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

Grupp, för att jag känner mig mer säker då. 

 

46. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Ja man blir lite mer formell och seriös när man redovisar ensam med läraren. 

 

47. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

ja 

 

48. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Nej 

 

49. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Ja ibland. 

 

50. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Det är mindre formellt och mer talspråk i grupp för i grupp känner man sig säkrare och 

är mer sig själv så man tänker inte på hur språket ska vara. 

 

51. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Man känner sig säkrare och tryggare, gör man fel så får man hjälp av gruppen. Man kan 

lära sig hur andra beter sig. Man har inte hela tyngden på sina egna axlar. 

 

52. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Det är väl att man kan få fram mer som man vill säga, som man inte kan säga i grupp.  

 

53. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 
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Varför? 

Bättre i grupp för då känner jag mig säkrare. 

 

54. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Läraren ser mig. 

 

55. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

2 

Intervju med elev 6 

56. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

Jag redovisar helst ensam för jag tycker att det är jobbigt att vara i en grupp. Därför att 

jag tänker nog på vad andra tycker om mig.  

 

57. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Nej det tror jag inte, fast jag stammar nog mer om jag är i en grupp för då är jag mer 

nervös. 

 

58. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 

Ja det gör jag 

 

59. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Nej. Inte försöker jag spela någon sån i alla fall 

 

60. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Inte som jag tänker på men det kan ju hända att jag gör det omedvetet. 

 

61. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 
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Jag tror att det kan bli mer formellt när man är med läraren. För att man tänker kanske 

automatiskt på vad kompisar tänker och att man kanske vill vara cool för dom.  

 

62. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Jag tror att det stärker känslan för att kunna prata framför folk, som jag tycker är jobbigt 

men det är bra att öva på. Det är en bra övning men jag tycker inte om det.  

 

63. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Jag är inte lika nervös. Om det är något i gruppen, att någon i gruppen är dålig eller har  

en dålig påverkan på oss andra så kan det vara en bra lösning att redovisa själv.  

 

64. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Sämre för jag blir mer nervös. 

 

65. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Gruppen som helhet. 

 

66. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

2 

Intervju med elev 7 

67. Redovisar du helst i grupp eller helst ensam med läraren? Varför? 

Ensam med läraren för då får jag all uppmärksamhet och jag kan bevisa vad jag kan och 

vad jag har gjort. 

 

68. Tycker du att ditt språk förändras när du redovisar i grupp istället för 

ensam med läraren? 

Lite grann kanske. När jag är ensam med läraren så anpassar jag mitt språk enbart för 

henne/honom, medan jag försöker anpassa språket till alla i gruppen plus läraren när jag 

redovisar i grupp. 

 

69. Tänker du på hur dina klasskompisar uppfattar dig när du redovisar i 

grupp? 
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Ja jag vill ju vara någon att se upp till så då måste jag själv leva upp till det. 

 

70. Tycker du att du ”spelar en roll” när du är i en grupp med andra elever, 

t.ex. clown? 

Ja jag är ledaren, men jag tror att jag är den mer på riktigt, inte att det är en roll jag 

spelar.  

 

71. Anpassar du ditt språk efter hur du vill att dina klasskompisar ska uppfatta 

dig? 

Ja 

 

72. Tror du att ditt språk är mer korrekt och formellt när du redovisar ensam 

framför läraren eller tror du att språket är mer korrekt och formellt när du redovisar i en 

grupp? 

Det spelar ingen roll för jag försöker att alltid prata formellt och riktigt. 

 

73. Vad tycker du är bra med att redovisa i grupp? 

Det är roligt! Man har kul tillsammans. 

 

74. Vad tycker du är bra med att redovisa enbart för läraren? 

Man får visa exakt vad man kan, har gjort, vilken ambition man har osv. 

 

75. Tycker du att du redovisar bättre eller sämre när du redovisar i grupp? 

Varför? 

Jag redovisar bättre ensam för läraren, för när jag är i grupp så vill jag inte ta lika 

mycket plats för jag vill hjälpa alla i gruppen att synas så att vi alla kan få bra betyg, då 

kan inte jag ta all uppmärksamhet som jag egentligen vill ha.  

 

76. Känner du att läraren ser dig och det du gjort när du redovisar i grupp, 

eller tror du att läraren bedömer gruppen som helhet? 

Både och. 

77. Mellan 1 och 5, 1 är lägst och 5 är högst, hur hög är din självkänsla? 

4 

 

 


