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Abstract
I min studie ser jag på två klassråd i årskurs 9 genomförda år 2005 där samma lärare 
medverkat. Syftet är att undersöka det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, 
lärare, och elever. Underlaget är transkriberade videoband som analyseras med metoderna 
samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys. 
          Klassråd är tänkt som ett forum för elevinflytande där demokratiska arbetsformer ska 
prioriteras (LPO -94). En sådan arbetsform är deliberativa samtal, men hur det klassificeras 
råder det delade meningar. Den här undersökningen innefattar ett deliberativt ideal som 
baseras på en retorisk förhandlingsmodell med vars hjälp ordförandens ledarstil bestäms som 
demokratisk, abdikerad eller auktoritär. Klassrådet ska ledas av en elev som är ordförande, 
övriga elever i klassen ska vara deltagare och läraren ska medverka. Detta kan skapa 
spänningar mellan lärarens traditionella auktoritära makt och eleverna. 
          Studien driver hypoteserna: 1) Ordförandens ledarstil påverkar klassklimatet 2) 
Lärarens roll påverkas av ordförandens ledarstil. Analysresultaten indikerar att hypoteserna 
stämmer och att klassråden bedrivs ojämlikt där arbetsformerna inte är demokratiska. 
Lärarens kommunikativa beteende är också annorlunda och verkar forma sig efter hur 
ordföranden bedriver sitt ledarskap. Slutsatsen visar att klassråden inte kan betecknas som 
deliberativa då ena ordföranden har en abdikerad ledarstil och den andra ordföranden har 
en auktoritär ledarstil. Det kommunikativa maktspelet påverkas dels direkt av ordförandens 
ledarstil och dels av lärarens auktoritet.
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Kap 1. Presentation av problemfältet

Inledning
Inom gymnasieskolan har rektorer enligt läroplanen särskilt ansvar för att skolans 
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Och skolans förberedande 
principer att lotsa elever in i medborgarrollen inom vårt demokratiska samhälle ska ske 
genom att undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet (LPO och LPF -94, Skolfs 1997:12 och 13).1 Enligt regeringen 
bör inflytandet finnas på elevnivå, klassnivå och skolnivå (Prop. 2001/02:80).2 
               Ett forum för sådant elevinflytande kan vara klassråd. En elev är ordförande under 
klassrådsmötet inför övriga elever som agerar deltagare. Klassrådet inkluderar även läraren 
då hon/han är en av mötesdeltagarna. Men detta innebär en förskjutning av den traditionella 
makten eftersom läraren tillfälligt förväntas lämna ifrån sig ledarskapet och därmed viss 
auktoritet under själva klassrådet. Införandet av demokratiska arbetsformer i skolan för att 
gynna elevinflytande kan alltså skapa spänningar i de kommunikativa förhållandena mellan 
lärarens traditionella auktoritet, ordföranden och eleverna.
                För mig står demokratiska arbetsformer för jämlikhet. Men deltagarna under 
klassråd behöver inte alls vara jämlikar! Dels kan olika elever ha olika status och 
kommunikativa resurser, dels har man en rollfördelning som ger en eller ett par elever en 
ledarställning. Enligt Nilsson & Waldemarson (1990) ska gruppledare i stora drag utföra 
handlingar som smörjer samspelsmaskineriet, styr gruppen mot dess mål, och skapar 
trygghet och öppenhet.3 Dessutom är ju läraren närvarande, och även om läraren håller sig i 
bakgrunden så får hon/han genom sin traditionella lärarauktoritet inflytande bara genom att 
vistas i rummet. Vissa grundläggande problem som rör samspel, roller och relationer uppstår 
alltid i en gruppkultur med dess speciella relations- och beteendemönster. Gruppkultur består 
av de kollektiva bilder som medlemmarna har av sig själva, gemensamma kunskaper, delade 
erfarenheter, vanor och värderingar vilket utvecklar gruppklimat.4 Därför anser jag att klassråd 
är en komplex retorisk situation där kommunikativa maktförhållanden mellan klassrådens 
medlemmar kan uppvisa olika typer av gruppklimat. Men vilka krav och vilka problem 
som kan uppstå i kommunikationen kan man inte veta utan en empirisk undersökning. Den 
här undersökningen ser hur klassråd utövas i en verklig situation vilket ger en inblick i hur 
maktspelet mellan ordföranden, lärare och elever kan te sig.
               Synen på demokrati i skolan präglas idag av en deliberativ demokratisyn. Den 
deliberativa demokratisynen betonar argumentationens och samtalets fundamentala betydelse 
för demokratiska arbetsformer. Vi kan också tala om en deltagardemokrati med deliberativa 
kvaliteter. Regeringens demokratisyn hävdar en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter 
som betonar medborgardeltagande, men framhåller att deltagandet bör bygga på fri diskussion 
och samtal mellan jämlikar.5 Enligt den officiella skolpolitiken bör skolor på det viset vara 
en demokratisk arena där eleverna själva får uppleva demokrati i praktiken.6 Men man kan 
fråga sig om skolans elever är jämlika i praktiken och om de verkligen har kommunikativa 
resurser att bedriva demokratiska arbetsformer med deliberativa kvaliteter under klassråd. 
Resultat från en enkätundersökning av Kooperativa Institutet (20051031) visade att 13% av 
140 gymnasieelever i Sundsvall, Mora, Stockholm och Varberg bara hade en vag aning om 
vad demokrati är.7

               Enligt läroplanen (LPO -94) skall alltså undervisningen förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Om skolan ska förbereda elever för att ta del aktivt i samhället, 
kan klassråd i skolan vara ett forum för eleverna att aktivt få öva sig att delta deliberativt. 
Att aktivt delta deliberativt genom demokratiska arbetsformer borde betyda rent praktiskt 
att eleverna får bedriva argumentation och samtal också i syfte att öva och utveckla sina 
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kommunikativa resurser, vilket också utvecklar deras kommunikativa färdigheter inför det 
kommande arbetslivet. Men man kan fråga sig hur väl skolan förbereder eleverna för den 
uppgiften. När det gäller den kommunikativa förmågan med fokus på argumentation och 
övertygande visar en undersökning att arbetslivets krav på kommunikationsfärdigheter 
inte överensstämmer med vad många utbildningar ger – samtidigt som arbetet för flertalet 
yrkeskategorier ställer särskilt höga krav på denna punkt.8

               Men hur man definierar deliberativa samtal är dock inte självklart. Deliberativ 
demokrati kännetecknas enligt Wikipedia att den sätter högt värde på själva deltagandet 
i politiska processer och att den fokuserar på hur åsikter bildas istället för att fokusera på 
hur personers olika åsikter skall omvandlas till kollektiva beslut. Utgångspunkten är skilda 
synsätt som skall jämkas samman eller ställas mot varandra och klargöras i en argumentation. 
Idégivare är tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas även om hans benämning 
var diskursiv demokrati. Idealet för den diskursiva demokratin är samtalssituation där alla 
former av makt och intressekamp är frånvarande. Detta samtal skulle präglas av förståelse 
för varandras argument.9 Enligt min mening förutsätter förståelse för andras argument att 
man också själv ges utrymme till argumentera, dvs att man ges utrymme till att formulera 
sina tankar i ord. Enligt Vygotskij (1896-1934) fullbordas tanken i ordet. Omvägen består i 
att tanken förmedlas via det inre – först genom betydelser och sedan genom ord. Därför är 
tanken aldrig densamma som ordens betydelser.10 Och därför är argumentativ dialog viktig för 
förståelsen.
               Enligt Englund (2003) är några av det deliberativa samtalets karakteristika: 
”a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, b) 
att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 
handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument, c) med inslag av kollektiv 
viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone komma fram till temporära 
överenskommelser, d) och där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 
som föräldrars och ’den egna gruppens’, e) samt med inslag utan direkt lärarledning, dvs. 
argumentativa samtal för att lösa olika problem utifrån skilda synsätt men utan närvaro av 
läraren”11 (se också Mot medborgarrollen via deliberativa samtal, sid. 13). 
               Jag anser att Englund ger en generell bild av deliberativa samtal. Enligt min mening 
problematiserar han inte konkret deliberativ kommunikation i skolan. Kan man verkligen 
förutsätta att deliberativa samtal bedrivs av elever utan handledning av lärare med tanke 
på att elever kan ha olika status och kommunikativa färdigheter? Å ena sidan vet vi enligt 
Tholander (2005) relativt lite om det demokratiska spelet i skolan. De undersökningar som 
hittills gjorts bygger ofta på enkäter eller intervjuer och bidrar därför inte till någon konkret 
bild av hur elever handskas med demokratifrågor i sin vardag.12 Kan man å andra sidan 
förutsätta att skolans ledning och dess lärare karakteriserar deliberativa samtal och utövar 
demokratiska arbetsformer? Enligt en rapport från skolverket är deliberativ demokrati 
förenligt med skolans värdegrund genom att det handlar om att stärka de demokratiska 
värdena både hos individen och hos kollektivet.13 Tholander (2005) poängterar enligt 
rapporten att eleverna förvisso omfattar demokratiska värden, men att deras värderingar inte 
baseras på en djupare förståelse. Eleverna har också många brister i relation till frågor som 
mer specifikt har med elevinflytande att göra. Delvis skylls bristerna på skolan och lärarna 
som inte förmår förverkliga läroplanernas intentioner, där en orsak anses vara att lärarna anser 
att eleverna inte har tillräckliga kunskaper för att vara med och bestämma. Men lärarna anses 
också delvis själva inkompetenta på värdegrundsområdet och kan därför knappast förväntas 
fostra demokratiskt kompetenta elever.14 Enligt Denvall (SOU 1999:93) pekar exempelvis 
en undersökning på Nyvångskolan 1998 på osäkra förhållanden. Hur elevinflytandet kring 
undervisningen reellt ska bedrivas, dvs form och innehåll, är skolledningen osäker om.15

Christel Titti Tunebing  Det kommunikativa maktspelet mellan ordförande,                29 Mars 2006
    lärare, och elever under två klassråd i årskurs 9.



6

               Hur klassråd ska bedrivas i praktiken är alltså inte självklart. Roth (2003) menar 
att den nationella läroplanen och skollagen saknar tydliga formuleringar som legitimerar 
ungdomars rätt att demokratiskt överväga frågor som de berörs av.16 Enligt utbildningsde-
partementets gymnasieförordning (SFS nr: 1992:394) ges riktlinjer till hur klassråden ska 
utformas. Men bestämmelserna säger att klassråd tillämpas endast i den utsträckning det är 
praktiskt möjligt med hänsyn till hur undervisningen är upplagd. Då riktlinjerna för klassråd 
är generella och ges hierarkiskt ”uppifrån” kommer det an på lärarna vilka demokratiska 
handlingsformer som lärs ut. 
               Demokratiska handlingsformer kan ses som övervägande handlingar. Och 
handlingsdiskursen kallas i retorikhandböckerna för genus deliberativum (det vill säga den 
övervägande diskursen) och det är just det ord, enligt José Ramirez, som moderna statsvetare 
och planerare använder som benämning (”deliberativ planning”).17 Och övervägande 
handlingar kan ses som förhandlingar. Enligt Hellspong (2006) har skolan traditionsenligt 
sällan övat förmågan att förhandla. Han menar att ändå är det också en färdighet för aktiva 
medborgare utanför skolan liksom i den, eftersom också skolan är en del av samhället. 
Hellspong menar vidare att förhandla är inte bara nödvändigt: ”Det är också utvecklande, 
eftersom vi möter andra uppfattningar än vår egen. Också de kan krävas att beaktas. I ljuset av 
dem får vi förklara vår egen mening och samtidigt lyssna på vad motparten säger för att kunna 
svara på det. Vi ska ju komma till en uppgörelse som helst bör ta vägen över en ömsesidig 
förståelse. Det handlar om en vaksam och vidsynt utblick som kan öka vår sociala förmåga 
men också träna vår kritiska intelligens. Det senare gäller även vår egen ståndpunkt. Vi 
tvingas ju se den med en annans ögon, ’utifrån’” (Hellspong 2006).18

               Med ovanstående som infallsvinkel kan man utgå från att ett klassråd eller andra 
former av deliberativt beslutsfattande ställer särskilda krav på elevernas kommunikativa 
förmåga. Betänker man den proklamerade officiella deliberativa demokratin utifrån läroplaner 
och regering är den svår att genomföra i klassråd om inte lärare och eleverna har deliberativ 
kommunikativ kompetens, dvs. kommunikativ förmåga att argumentera och överväga. I den 
här kvalitativa undersökningen ser jag på två pilotfall av två klassråd i årskurs 9 genomförda 
år 2005. Det är ordföranden i sin egenskap av mötesledare som fördelar ordet, taltiden, och 
bör vara uppmärksam på att mötet förs i demokratisk anda. Men undersökningen ser också 
på hur läraren i egenskap av auktoritet förhåller sig kommunikativt till ordföranderollens 
ledarskap och eleverna, eftersom införandet av demokratiska arbetsformer kan skapa 
spänningar mellan gamla och nya maktpositioner i klassrummet. I min uppsats kommer jag 
också att argumentera för vikten av kommunikativ utveckling och förmåga med tanke på 
skolans kunskapande verksamhet gentemot de krav samhällslivet ställer på oss medborgare.

Syfte och forskningsfråga
Mitt syfte är att se hur maktspelet mellan ordförande, lärare och elever ser ut, beroende på 
hur två ordförande bedriver sitt ledarskap rent praktiskt i två pilotfall under två klassråd i 
årskurs 9 genomförda år 2005. Å ena sidan kan lärarens auktoritet påverka ordföranden hur 
hon leder klassrådet. Å andra sidan kan ordförandens ledarskap påverka lärarens auktoritet 
beroende på hur ordföranden leder klassrådet. Det är intressant att studera hur maktspelet ser 
ut eftersom klassrådet verkar vara tänkt som ett forum för elevinflytande där alla deltagare 
ska ha möjlighet att få komma till tals och diskutera olika åsikter, till skillnad mot elevråd 
där endast klassrepresentanter medverkar. Klassrådet inkluderar även läraren då han är 
en av mötesdeltagarna. Men formerna för klassrådet innebär samtidigt att en av eleverna 
– ordföranden - ska leda klassrådet. Detta innebär en förskjutning av den traditionella makten 
eftersom läraren tillfälligt förväntas lämna ifrån sig ledarskapet och därmed viss auktoritet 
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under själva klassrådet. Därför vill jag se hur ordföranden tar till vara sitt ledarskap och 
hur det förhåller sig till lärarens auktoritet och eleverna. Det kommunikativa maktspelet 
kan därför ha en avgörande betydelse för hur talutrymmet tas till vara och hur det fördelas 
i klassrådet, vilket kan avslöja om klassrådet bedrivs deliberativt19 och vilket sambandet är 
mellan ledarens stil och gruppens klimat.
               Lärarens närvaro innebär att han kan ha fler funktioner. Han är en av 
mötesdeltagarna av klassrådsmötet men innehar också en traditionell auktoritet som 
lärare gentemot sina elever vilket gör det intressant att studera hur läraren förhåller sig 
kommunikativt till ordföranden under klassrådet. Eftersom samma lärare medverkar i de 
båda klassråden jag studerar är det särskilt intressant att ta reda på om det kommunikativa 
maktspelet i klassråden förhåller sig likartat eller inte, dvs. om läraren förhåller sig likartat 
eller annorlunda till de två ordföranden om de uttrycker olikartad ledarskapsstil.
               Ordförandeposten för med sig en viss auktoritet gentemot de andra mötesdeltagarna 
i deras gemensamma klassrådsmöte. Man kan säga att ordföranden formellt kan besitta 
en hierarkisk högre nivå än övriga eftersom personen i fråga ska leda mötet och då är 
vissa former för klassrådet givna. Ordförandens ledarskap innebär bland annat att fördela 
ordet, fördela taltiden och vara uppmärksam på att det genomförs genom demokratiska 
arbetsformer. Införandet av demokratiska arbetsformer kan alltså skapa spänningar mellan 
lärarens traditionella auktoritet, ordföranden, och eleverna. Eftersom jag anser att klassråd 
är en komplex retorisk situation där kommunikativa maktförhållanden mellan klassrådens 
medlemmar kan uppvisa olika typer av gruppklimat driver jag hypoteserna: 1) Ordförandens 
ledarstil påverkar klassklimatet 2) Lärarens roll påverkas av ordförandens ledarstil. Min 
övergripande forskningsfråga är:

• Hur bedriver varje enskild ordförande sitt ledarskap i de två klassråden och kan 
man urskilja skillnader/likheter i det kommunikativa maktspelet mellan de två 
ordförandens ledarskap, lärarens auktoritet, och eleverna?

Den övergripande forskningsfrågan kompletterar jag den med följande underfrågor:
1.  Använder ordföranden kommunikativa maktstrategier? 1a) Hur förhåller sig 

ordföranden till överlappningar av tal respektive hur förhåller sig deltagarna 
till överlappningar av tal?  

2. Hur många av eleverna deltar muntligt i klassrådet? 2a) I vilken mån yttrar sig 
ordföranden och deltagarna?

3. Vad ger upphov till konflikt? 3a) Hur uttrycker ordföranden argument och 
hur bemöter ordföranden argument? 3b) Upprepas samma argument många 
gånger? 3c) Hur når man fram till en uppgörelse där man är oense? 3d) Görs 
det omröstning? 3e) Avlyssnar ordföranden stämningen eller är det några få 
som sinsemellan fattar beslut?

4. Hur uttrycks ordförandens ledarskap i hennes actio och hur uttrycks 
deltagarnas i deras actio?

5. Hur ofta försöker ordföranden och deltagarna avbryta den som talar? 5a) Hur 
ser maktförhållandena ut mellan ordföranden, läraren, och eleverna?

6.  Leder ordföranden klassrådet deliberativt?
7. Vilken stil har ordföranden i sitt  ledarskap, auktoritär, abdikerad eller 

demokratisk?

Tidigare forskning
Skolverkets syfte att introducera deliberativa samtal i utbildningsväsendet
Skolverket (2000) menar att inom modernare demokratiforskning har en s.k. deliberativ 
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demokratisyn utvecklats, vilken sätter kommunikationen, samtalet i centrum. Inom denna 
forskning använder man begreppet ”deliberativa samtal”, för att beskriva de samtal 
där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och 
synpunkter. Sådana samtal betraktas som demokratins bärande element. Genom att applicera 
denna demokratisyn på utbildningsväsendet menar Skolverket att förskolors och skolors 
demokratiska uppdrag vidareutvecklas och tydliggörs.20 
               Englund (2000) har på uppdrag av Skolverket tagit fram skrivelsen Deliberativa 
samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar. Anledningen 
till att det deliberativa samtalet är viktigt i värdegrunden är, enligt Englund, att skolans 
dominerande tradition utgörs av lärarens kunskapsförmedling och elevers inhämtning av 
kunskap eller vad som skulle kunna benämnas kunskapsuppdraget.21 Det deliberativa samtalet 
är alltså starkt kopplat till demokratibegreppet till funktion och innehåll och utgör därmed en 
specifik förståelse av hur demokratin kan och bör fungera. 
               Englunds modell (se Inledning, sid 5) för deliberativa samtal, vilka jag generellt 
uppfattar kan vara lugna och sansade möten där man söker komma överens och där läraren 
ibland inte förväntas närvara, kan anses ha viss tyngd och betydelse för hur forskare definierar 
deliberativa samtal. Men mot denna bakgrund kan deliberativa samtal och det traditionella 
kunskapsuppdraget också uppfattas som paradoxala, motstridiga inriktningar, vilket min 
uppsats tagit sin utgångspunkt. Därför använder jag inte heller Englunds modell i min uppsats, 
utan har i stället Hellspongs förhandlingsmodell22 som ett analysredskap och ideal att stämma 
av resultaten med eftersom jag anser den ger en mer precis karakteristik för förhållanden 
mellan deltagare som bland annat kan generera oliktänkande och konflikt även när läraren 
deltar (se Retorisk teori, sid. 22).
             Englund leder för närvarande projektet, Utbildning som deliberativ kommunikation 
- förutsättningar, möjligheter och konsekvenser, vid Örebro universitet med start 1 jan 2002 
tom 2005.23 Frågeställningarna inom projektet är:

• att utveckla och precisera den deliberativa demokratiteorins grundläggande idéer i relation till 
utbildning som offentligt rum,

•  att analysera de i vid mening utbildningspolitiska förutsättningarna för skola och annan utbildning som 
en deliberativt demokratisk miljö,

• att analysera möjligheter och begränsningar för att förändra skolans inre arbete i riktning mot 
deliberativ demokrati samt

• att analysera relationen lärande - deliberativa samtal inom olika ämnesområden, dvs pröva deliberativa 
samtal som didaktisk idé.

Syftet är att analysera utbildningssystemets (grundskola, gymnasieskola, lärarutbildning och 
folkbildning) framtida roll och potential för att bevara, utveckla och förstärka en deliberativ 
demokrati.
               Inom Vetenskapsrådets rapportserie nr 11, Lära ut och lära in – om innehållet i 
pedagogisk verksamhet (2005) skriver Englund om Det deliberativa samtalet – didaktiska 
möjligheter och begränsningar.24 Englund intresserar sig för frågan vad utbildning som 
medborgerlig rättighet kan innebära. Englund menar att i deliberativa samtal lyfts skillnader i 
synsätt och skilda argument fram. Samtidigt försöker deltagarna komma till beslut, tillfälliga 
överenskommelser eller nyanserade konstateranden om olikhet i synsätt och grunder i dessa 
olikheter.25 Som jag tidigare nämnde i inledningen har Englund fem karakteristika för det 
deliberativa samtalet (se Inledning, sid. 5). Den femte komponenten för deliberativa samtal 
handlar om att hitta vägar och befrämja olika former för samtal utan att läraren är närvarande 
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deltagare. Englund menar att det är framförallt dessa genuina samtal mellan studerande som 
kan antas fördjupa och skapa mening runt de frågor som behandlats i klassrummet. Englund 
menar vidare att:

”Deliberativa samtal utan direkt lärarledning hjälper oss också att förstå en pågående 
utveckling där skolans övergripande funktion förskjuts från en plats för ’elevers mottagande 
och tillgodogörande av kunskap’ till att vara en plats för ’interaktiva subjekts ömsesidiga 
meningsskapande’. Barns och ungdomars meningsskapande pågår i stort vare sig vi vill 
det eller inte – deras socialisation sker i allt större utsträckning utan kontinuerlig relation 
till den vuxna generationen. Att främja det deliberativa samtalet mellan studerande kan ses 
som en riktningsvisare för att utnyttja denna förändring på ett som jag bedömer det rimligt 
sätt.”26

Englunds uppfattning är bland annat att deliberativa samtal ofta erbjuder speciella möjligheter 
i dagens mångkulturella och meningsbrytande skola, men att de givetvis inte kan lösa alla 
problem och att de måste utövas tillsammans av lärare och studerande med stor försiktighet 
och deliberativt omdöme. Englund menar att det är upp till lärarens professionella bedömning 
att i varje enskild situation tillsammans med de studerande överväga lämpligheten av att 
initiera, fortsätta och genomföra respektive avsluta ett deliberativt samtal. Och att det är 
främst upp till lärarens professionella bedömning i samverkan med de studerande att värdera 
om ett samtal varit deliberativt eller inte.27   

Kvantitativ forskning i skolmiljö
Det finns en del kvantitativ forskning kring deliberativ demokrati i skolmiljö som är 
baserade på enkäter och intervjuer. Jag nämner endast några exempel då min uppsats är 
empirisk. Exempelvis undersökte Nilsson & Persson (2004) i sin C-uppsats, Inflytande 
genom deliberativa samtal, hur elever och lärare upplever sina möjligheter till inflytande 
i sin skolsituation. Elev- och lärarenkätundersökningen visar överlag att eleverna ser sina 
möjligheter till inflytande som begränsade. Även lärarna vill att elevernas inflytande ska öka. 
Samtidigt ställer lärarna sig frågande till om eleverna klarar att ta det ansvar som krävs för 
ökat inflytande. Ungefär en fjärdedel av eleverna uppger att de upplever lärarna inte lyssnar 
och tar deras synpunkter på allvar. Utifrån en kompletterande litteraturstudie menar författarna 
också att så länge vi inte ger samtalet och dialogen en central plats i skolan kan vi inte heller 
tala om en demokratisk skola.28

               Verner Denvall (SOU 1999:93) diskuterar i kapitlet Elevinflytandets realiteter, 
bland annat demokratiska arbetsformer i Nyvångskolan i Dalby utanför Lund; försök till 
ingripande förändringar i skolan i stort (den obligatoriska skolan); och hur insatserna inte fått 
något genomslag i hur undervisning bedrivs. Kapitlet bygger på två tidigare undersökningar 
utförda av Denvall. Dels en utvärderingsrapport 1997 åt Ungdomsstyrelsen (dåvarande 
Statens Ungdomsråd) och Lunds kommun. Dels nya undersökningar 1998 då skolverket 
önskade en rapport om utvecklingen på skolan. Trots att superlativen haglat i media över 
skolans strävan att arbeta med elevdemokrati och mobbing känner sig elever fortfarande 
maktlösa när det gäller elevinflytande. Nyvångskolan har klassråd och andra olika sorters 
råd. Valen till råden sker genom system där klassrådet väljer elever till de olika råden. Cirka 
hälften av eleverna deltar ändå inte i råden under sin skoltid. Åtskilliga är intresserade 
men väljs inte av sina kamrater. Det förekommer också en sned könsfördelning. Flertalet 
ordförande är killar och råden reproducerar tydligt den hierarki som råder på skolan: vuxna 
– ordförande (killar) – nior – åttor – sjuor – mellanstadium – lågstadium. Trivseln på skolan 
har ändå ökat men främst äldre lärare kritiserar att elever missar undervisning då råden sker 
under lektionstid och att det kan vara oklart vad vissa råd har för syften. Elever som står 
utanför råden pekar på bristande insyn och informationsproblem mellan råden tas även upp 
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av dess medlemmar. Hur elevinflytandet kring undervisningen reellt ska bedrivas, dvs. form 
och innehåll, är skolledningen osäker om. Något som enligt Denvall kan bero på att skolan 
är en trögrörlig institution. Förändring kräver en förnyad syn på eleven och dennes rätt till 
inflytande. Enligt Denvall förekommer det begränsat med studier som uppmärksammat 
relationen mellan skolorganisation, arbetsformer och elevinflytande. Ett särskilt problem 
utgörs av att många arbetsplatser hellre strävar efter stabilitet och icke-förändring än ägnar 
sig åt medveten utveckling. Det kommer sig av att en organisation befolkas av individer och 
grupper med skiljaktiga intressen. Sammantaget förekommer det ett flertal uppfattningar kring 
vilka arbetsinsatser som kan krävas för att stimulera utvecklingen skolan. Denvall menar att 
en utvecklingsprocess liknande den på Nyvångsskolan föder med en naturlags nödvändighet 
motstånd och olika intressen mobiliseras. 

Empirisk forskning i skolmiljö
När det gäller empirisk forskning kring deliberativ demokrati i skolmiljö är den relativt ny.
För den problematik jag särskilt intresserar mig för, dvs hur skoldemokrati kommer till 
uttryck i klassråd, finns det väldigt lite samtalsforskning att tillgå. Här väljer jag att inte ta upp 
alternativ forskning om maktspel eftersom den frågan inte är i fokus. Situationen jag studerar 
är specifik i den bemärkelsen att införandet av elevinflytande kontra traditionella riktningar 
kan skapa spänningar inom skolmiljön. 
               Dysthe (1995)29 har intresserat sig via fallstudier för vad som sker i klassrummet när 
lärarna systematiskt försöker införa skrivande och samtalande som redskap för inlärningen. 
Studien tyder på att lärarnas syn på kunskap och lärande påverkar allt de gör i klassrummet. 
Interaktiva arbetsformer leder till mer reflektion under inlärningsprocessen än monologiska 
undervisningsformer. Dysthe frågar sig om det är möjligt för läraren att förena rollen som 
bedömare med rollen som dialogpartner – eller om de utesluter varandra. Ett perspektiv är att 
det dialogiska klassrummet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Dysthe menar att 
ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är en nödvändighet, inte bara för att man ska lära sig 
ämnen och lära sig tänka självständigt, utan också för att det är en modell för hur människor 
fungerar i ett demokratiskt samhälle.
               Michael Tholander (2005)30 har i sin undersökning, Värdegrund, demokrati och 
inflytande ur ett elevperspektiv, intresserat sig för hur elever sinsemellan orienterar mot 
demokrati- och inflytandefrågor, inte bara i relationen elev – lärare utan också om de har 
det i relation med sina kamrater. Tholander har studerat elever som arbetar självständigt 
i grupp. Undersökningen visade med utgångspunkt av samtalsanalys att demokrati- och 
inflytandefrågor ständigt är synliga. Tholander menar att samtalsanalys skiljer sig väsentligt 
från alternativa traditioner inom skoldemokratiforskningen, framför allt från de dominerande 
enkätstudierna. Enkätstudierna har ofta diagnosiskt intresse att fastställa det ”demokratiska 
tillståndet” i skolan. Man erhåller då övergripande bilder av elevers uppfattningar/upplevelser 
av demokrati- och inflytandefrågor men får inte någon tillgång till det levda demokratiska 
livet. Tholander menar att hans samtalsanalytiska ansats kan bidra med nya insikter genom 
sitt nära studium av hur demokratisk diskurs iscensätts och används i konkreta sammanhang. 
Vidare menar Tholander att detta också innebär ett vidgande av den betydelse som samtalet 
ofta sagts ha för demokratin och den demokratiska fostran som exempelvis Englund 
(2000) eller Zackari & Modigh (2002) förespråkar. Studien visar dock inte om eleverna är 
demokratiskt kompetenta i något slags objektiv mening. Skolforskare bör enligt Tholander 
inte bara fråga sig om elever har inflytande i relation till sina lärare utan om de har det i 
relation till sina kamrater. Ett mönster som kunnat konstateras är att elevernas demokratiska 
rättigheter ofta beskärs av de egna kamraterna snarare än av läraren. Den som berövas sitt 
medbestämmande bidrar också ofta själv till att så sker. Samtidigt kan elever snabbt vinna 
tillbaka sina demokratiska rättigheter vilket visar hur bräcklig demokratin är och hur den 
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ständigt måste erövras och återerövras av eleverna. Demokrati är också något lärare ständigt 
arbetar med att iscensätta. Studien visar vidare att eleverna ofta approprierar lärarnas diskurs 
och kan använda den för sina egna syften. Tholander drar slutsatsen att demokrati inte bör 
ses som ett tillstånd som på ett enkelt sätt kan sägas existera eller inte existera. Hans analyser 
visar hur komplext samspelet mellan individerna är och hur demokratifrågor är ständigt 
närvarande i interaktionen. Tholander menar att demokratisk kompetens inte är något vi har 
inom oss utan i stället är något som kontinuerligt visar sig och görs i naturlig interaktion, dvs. 
en typ av situerad demokratisk kompetens.
               För närvarande leder Lennart Hellspong, professor i retorik vid Södertörns högskola, 
ett treårigt forskningsprojekt, På väg mot medborgarrollen, som startade 2005 där man gör 
en jämförelse av deliberativa skolsamtal i Sverige och två östeuropeiska länder. Syftet är att 
undersöka deliberativa skolsamtal som former av demokratisk praxis med hänsyn till deras 
nationella, insititutionella, genuspräglade etc.variationsmönster i tre länder varav en är en 
”gammal” demokrati och två är ”nya” demokratier i Östeuropa. Undersökningen utgår från 
en problematiserande syn på samtal som medger att de kan vara assymetriska i fråga om 
retoriska resurser, rymma element av manipulation och vara underkastade ett strukturellt tryck 
mot vissa typer av konsensus.
               Åsa Brumark (2006)31 undersöker via pilotfall hur klassråd under årskurs 9 med 
sin formella struktur beträffande ramar och språk innebär en konflikt mellan normsystem. 
Undersökningen tyder på att klassrådsmötena försätter eleverna i en situation där de 
antingen inte känner till mötesreglerna eller inte accepterar dem. Det resulterar antingen 
i  positionering genom passivt motstånd i form av tystnad eller genom normbrott i form av 
öppen revolt mot normerna. Detta kan i sin tur leda till maktkamp mellan olika grupper av 
elever, där de som accepterar skolans normer och förfogar över de kommunikativa redskapen 
tar över och styr mötet, även om det formellt följer en agenda. Brumark menar att man något 
tillspetsat skulle kunna säga att vissa elever genom positionering och maktspråk förankrat 
både i vuxenvärldens och ungdomsvärldens normsystem, bidrar till att ytterligare förstärka 
den sociala segregation som uppstår redan i skolan. Och man kan diskutera vad mån klassråd i 
allmänhet fungerar som demokratifrämjande aktivitet enligt skolmyndigheternas intentioner.         

Bakgrund 

Klassrådspraxis - Spänningar mellan tradition och elevinflytande
För varje klass eller motsvarande i gymnasieskolan skall det enligt Utbildnings- och 
kulturdepartementet finnas ett klassråd (SFS 1999:844):

”Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras
klassföreståndare eller motsvarande.

4 § Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt
intresse för klassens elever.

Den närmare utformningen av elevinflytande genom klassråd skall
anges i arbetsplanen. Förordning (1997:605).”32

Poängen med klassråd är att hela klassen medverkar och inte bara några representanter som 
är brukligt i exempelvis elevråd. Klassråden tycks vara tänkt som ett forum där alla i klassen 
kan komma till tals. Det innebär också att klassråden kan vara ett forum för deliberativa 
samtal där alla har chansen att öva sig i att överväga och kommunicera. Men vad gäller själva 
utformningen av elevinflytande genom klassråd är det upp till varje skola att ange det i sin 
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arbetsplan. Enligt skollagen ska det finnas en skolplan i alla kommuner och den antas av 
kommunfullmäktige.33 I varje skola ingår det uttryckligen i rektors särskilda ansvar att svara 
för att arbetsformerna utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas (LPO 94 och LPF 94). 
Men det kanske inte är så självklart hur dessa arbetsformer bör se ut?
               Jag anser det är viktigt att beakta att klassrumspraxis för hur deliberativa samtal 
utformas i klassrummet kan skifta beroende på många olika faktorer. Klassrådet ska vara ett 
forum där både elever och läraren medverkar för att skapa elevinflytande. En av eleverna 
är ordförande vilket betyder att en elev ska leda mötet. Detta kan skapa spänningar mellan 
skolans traditionella lärarauktoritet, ordförandens ledarskap och eleverna. Hur ordföranden 
leder klassrådet kan därför bero på en mängd förhållanden. Exempelvis kan lärarna i våra 
skolor ha olika syn på hur själva kunskapandet/lärandet går till, lärarauktoritet, demokratisk 
fostran, deliberativa samtal, ledarskap, språk och talutrymme, och förändrade kommunikativa 
krav, vilket i sin tur kan påverka vilken demokratisk värdegrund som förmedlas till eleverna. 
Den demokratiska värdegrund som förmedlas i skolan är paradoxal i den meningen att 
läraren ska införa elevinflytande och förmedla demokratisk fostran utifrån sin lärarauktoritet. 
Hur går det ihop? Betyder det exempelvis att lärarens traditionella auktoritet kan påverka 
elevernas demokratifostran och försvåra införandet av elevinflytande? Det som uttrycks 
kommunikativt i klassrådet i den gemensamma praktikgemenskapen kan enligt min mening 
därför ses som en komplex helhet där olika synsätt mer eller mindre kan överlappa varandra. 
Därför kanske synsätten också skiftar inte bara i olika skolor utan också från lärare till lärare 
inom samma skola. Enligt Denvall (SOU 1999:93) är skolledningen i Nyvång skola, utifrån 
en undersökning från Skolverket, osäker hur elevinflytandet kring undervisningen reellt ska 
bedrivas, dvs. form och innehåll. Lärarna är, enligt Denvall, enskilda professionella med 
behov av att arbeta självständigt utifrån sin kompetens samtidigt som insyn och påverkan 
krävs. Lärare som varit anställda under lång tid menar att det inte fungerar, då både lärare och 
elever gång på gång uttalat sig så. Men där rektorn för skolan menar (ur intervju) att det är 
inga problem med de nya lärarna.34 Detta kan naturligtvis påverka hur klassråden bedrivs rent 
praktiskt. Det kan ju finnas skolor som inte ger eleverna utrymme till att bedriva deliberativa 
samtal i form av klassråd över huvud taget. Men det finns också skolor som exempelvis 
Huddinge gymnasium där rektor Mats Johansson ansett sig bedriva klassråd i allt för liten 
omfattning och som efterlyst och genomfört förändringar under år 2005: 

”En punkt där vi måste bli bättre för att leva upp till vårt uppdrag är att vi inte haft klassråd 
i alla klasser. Detta med klassråd är en viktig del i elevernas demokratifostran, liksom ger 
dem möjligheter att ytterligare kunna påverka sin undervisning, och sin skola. Därför är 
detta viktigt! Vi har redan genom personalkonferenser och elevråd, och genom nya tydliga 
direktiv till alla lärare, undanröjt den punkten: nu har vi klassråd i alla klasser!” 35

                    I vilken mån skolor ger utrymme för deliberativa samtal i form av klassråd kan 
skifta. Men bara för att man i skolan ger utrymme för klassråd behöver det inte betyda att 
formerna för dem är lika i våra skolor. Och är formerna olika inför hur klassråd genomförs i 
våra skolor borde det också vara av betydelse för vilka slags demokratifostran som förmedlas 
till eleverna. Enligt Ferm, (1993), är demokratisk mognad en utvecklings- och träningssak.36 
Ibland tar Ferm emot klasser som har kommit långt, till stor del tack vare läraren på 
föregående stadium. Andra gånger möter han dem som är väldigt outvecklade i demokratisk 
mognad. Om skolor fortfarande har traditionell kunskapssyn, hänger de inte med i de nya 
kraven på att ge elever elevinflytande. Det kan påverka elevernas demokratifostran. Agneta 
Bronäs, universitetslektor i pedagogik, Lärarhögskolan Stockholm, menar att i de svenska 
samhällskunskapsböckerna framträder medborgarna huvudsakligen som passiva undersåtar 
och som föremål för statens handlingar. Bronäs frågar sig om det innebär att medborgarna 
inte har någon status: ”Att de inte ses som fria och aktiva deltagare?”37 Den demokratifostran 
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elever får i skolan via exempelvis klassråd, torde väl sedermera föras ut i arbetsliv och 
samhälle. Men demokratifostran kan alltså inte bara skifta från skola till skola, utan också från 
klass till klass.

Mot medborgarrollen via deliberativa samtal
I en proposition gällande, Demokrati för det nya seklet (SOU, 2001/02:80), tar regeringen 
upp det som man kallar deliberativa samtal. Demokratiutredningen argumenterar för en 
deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. I ett sådant förhållningssätt betonas inte bara att 
människan är en individ utan också en social varelse. För mig är det lika med att människan 
är en retorisk varelse och att demokrati är en retorisk aktivitet. Alla bör garanteras deltagande 
i den gemensamma politiska praktiken för att tolka och omtolka vad som är rätt och gott. Om 
rättigheterna ska bli kraftfulla påkallas ett aktivt medborgerligt engagemang. Vidare betonar 
den deliberativa demokratisynen argumentationens och samtalets fundamentala betydelse:

”Demokratin bygger på en fri diskussion mellan jämlikar och behöver därför offentliga 
arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner prövas 
förslagen i en anda som innebär att de egna intressena underordnas det gemensamma bästa.

               En deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter betonar således 
medborgardeltagandet men framhåller också att detta deltagande bör bygga på fri 
diskussion samt samtal mellan jämlikar.”38

Regeringen menar att detta förutsätter ett brett medborgerligt deltagande och att deltagandet 
bör ske både med traditionella och nya kanaler. Jag kan tänka mig att en av dessa nya kanaler 
kan vara så kallat elevinflytande i skolan där eleverna kan få tillfälle praktisera deliberativa 
samtal via exempelvis klassråd. Men på vilket sätt kan de egna intressena underordnas 
det gemensamma bästa under ett klassråd där det samtidigt kan uppstå spänningar mellan 
ordförandens ledarskap, lärarens traditionella auktoritet och eleverna? 
               Sedan en ändring infördes i skollagen (SKOLFS 1994:1) och trädde i kraft 1 augusti 
1997, ska elevinflytande beaktas. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för: ” - Utvecklingen av skolans arbetsformer så att ett 
aktivt elevinflytande gynnas.” 39 Men det kanske inte är så självklart på vilka sätt skolan kan 
gynna elevinflytande. Om införande av elevinflytande kan komma att ske genom förekomsten 
av deliberativa samtal, kan det vara av vikt hur man i skolan definierar deliberativa samtal, 
vilket också torde ge influenser om vilken slags värdegrund skolans syn på deliberativa samtal 
vilar. Englund (2003) menar att några av det deliberativa samtalets karakteristika är:

”a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme,
b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 
handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument
c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 
komma fram till temporära överenskommelser,
d) och där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas som föräldrars och ”den 
egna gruppens”,
e) samt med inslag utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika 
problem utifrån skilda synsätt men utan närvaro av läraren.”40

Englund menar att läraren inte ska närvara och skälet är att man ska undvika direkt 
lärarledning. Men kan man verkligen förutsätta att elever kan lösa olika problem utifrån skilda 
synsätt utan lärarens närvaro?  Kan man verkligen förutsätta att elever kan föra deliberativa 
samtal på egen hand så att de utförs i demokratisk anda, särskilt med tanke på att den 
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traditionella klassrumssituationen ofta utförs auktoritärt? Hoel41 menar att förändra tankesättet 
kring grundläggande och traditionsbundna principer på makt och auktoritet är svårt – särskilt 
när de ska omsättas i praktiken Om eleverna inte är tillräckligt kompetenta för sin uppgift kan 
det resultera i kaos eller att enskilda elever tar makten eller grupper inom klassen tar makten. 
Kan det inte vara så att lärare också behöver övning i att lämna ifrån sig den traditionella 
auktoriteten, ledarskapet under deliberativa samtal i skolmiljö för att gynna elevinflytande? 
Enligt min mening är lärarledd handledning nödvändig just för att deliberativa möten 
utförs deliberativt. Men då krävs naturligtvis också att läraren har sin mening klar över vad 
deliberativa samtal innebär, dvs. vad som kan betecknas som demokratisk förhandling och att 
deliberativa samtal verkligen utförs genom demokratiska arbetsformer.

               Jag finner Englunds karakterisering av deliberativa samtal en aning oprecis 
eftersom han verkar förutsätta att elever har kommunikativ förmåga att bedriva argumentativa 
samtal för att lösa problem utan direkt lärarledning. Hur kan då ett mer preciserat kriterium 
för deliberativa samtal se ut? Hur kan man nå fram till gemensamma lösningar genom utbyte 
av överväganden? Enligt Jürgen Habermas, kan man förklara diskussionens transformativa 
förmåga, dvs. dess kraft att ändra individens ståndpunkter och handlingsplaner med begreppet 
Kommunikativ rationalitet (ingår i Habermas teori om Kommunikativt handlande) :

”Begreppet kommunikativ rationalitet hänvisar till att aktörerna inte bara är rationella när 
de väljer medel för att uppnå sina mål, utan också när de kan ange skälen för sina val och 
försvara sina handlingar mot kritik.”

Enligt Habermas är det först när individen är fri att självständigt säga sin mening kan vi säga 
att hans samtycke till politiska beslut är kvalificerat.42 Men för att elever ska utvecklas till 
att kunna självständigt säga sin mening bör de också, enligt min mening, få möjlighet att 
delta aktivt och överväga olika värdegemenskaper i skolan med lärarhandledning där syftet 
borde vara att söka djupare förståelse. Roth (2003) menar dock att det förefaller som att den 
aktuella politiska styrningen av skolan inte ger barn och ungdomar tillräckliga möjligheter att 
demokratiskt överväga kunskap, värden och handlingsnormer (Roth använder demokratiskt 
övervägande och deliberativa samtal som synonyma begrepp): 

”Undervisningspraktiken i allmänhet stimulerar lärandet av kunskap, utan att ge studenter 
möjlighet att utveckla en djupare förståelse av och förmåga att argumentativt legitimera 
vad helst berör dem. Den nationella läroplanen och skollagen saknar också tydliga 
formuleringar som legitimerar ungdomars rätt att demokratiskt överväga sådant de berörs 
av.”43

Enligt Roth är begreppet ”deliberativa samtal” språkligt sett förhållandevis nytt och menar 
att det enkelt kan översättas med - överväganden eller överläggningar.44 Inom retoriken har 
dock begreppet ”genus deliberativum” 2400 år på nacken och kan översättas med - den 
övervägande diskursen.45 Vidare kan deliberativa samtal inom retoriken uppfattas som 
förhandling. För att förstå retoriken rätt måste vi enligt Lennart Hellspong inse att den har en 
dubbel natur:

”Dels är det ett praktiskt handlande: att tala offentligt. Dels är det en teori om det som man 
då gör och vad som krävs för att lyckas. För förhandlingskonsten gäller samma dubbla 
perspektiv. Vi lär oss genom att praktisera den. Men vi förstår den bättre genom att studera 
den. Det betyder att vi ser den i reflektionens ljus.” 46

Lennart Hellspong menar också att skolan sällan övat förmågan att förhandla. Och ändå är det 
en färdighet för aktiva medborgare utanför skolan och i den, eftersom skolan också är en del 
av samhället. Och eftersom kunskapsutveckling handlar om att överskrida det privata genom 
att gemensamt överlägga om vad som är giltigt och sant.47
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Skolan som institution, demokratisk fostran och lärarauktoritet
Formerna för klassråd innebär att en av eleverna – ordföranden - ska leda klassrådet. Detta 
innebär en förskjutning av den traditionella makten eftersom läraren tillfälligt förväntas lämna 
ifrån sig ledarskapet och därmed viss auktoritet under själva klassrådet. Hur går det ihop med 
tanke på lärarens traditionella auktoritet? Bara för att man inför elevinflytande under klassråd 
behöver det inte betyda att man därmed bryter traditionella kommunikativa mönster.
Roger Säljö menar genom institutionalisering av lärande skapas speciella kommunikativa 
mönster:

”Barn (och vuxna) agerar – i rollen som elev – i kommunikativa sammanhang som 
är annorlunda än de som utmärker andra delar av deras liv. Institutionaliseringen får 
också direkta konsekvenser för hur och på vad sätt man kommunicerar. I klassrummet 
uppkommer exempelvis en konkurrens om talutrymmet i en påtaglig bemärkelse. Inte alla 
som är närvarande kan prata samtidigt eller om vad de vill, utan tillträdet till det publika 
samtal som förs i klassen måste regleras.”48 

               Traditionellt sett är det mestadels läraren i sin roll som auktoritet som reglerar 
tillträdet till de publika samtal som förs i klassen. Det borde betyda att lärarens värdemässiga 
grund har betydelse för hur kommunikativa mönster kan komma att uttryckas. Efter att ha 
analyserat flera olika lektioner upptäckte exempelvis forskaren Olga Dysthe (1995) att ett 
vanligt traditionellt mönster under lärarledd lektionstid är att läraren har ordet under två 
tredjedelar av tiden i klassrummet och att elevernas bidrag till diskursen ofta består av enstaka 
ord eller korta meningar. Som de flesta lärare trodde Dysthe att eleverna hade ordet i större 
utsträckning än vad som faktiskt var fallet.49

               Ser man ur elevens perspektiv, enligt Michael Uljens (1997), konstitueras elevens 
kontext av de möjligheter och begränsningar som anger elevens rörelsefält i skolsituationen:

”Det torde vara uppenbart att skolorganisationen och den lokala skolkulturen på ett 
avgörande sätt definierar denna rörelsefrihet. Ur elevens perspektiv konstitueras den lokala 
skolkulturen av lärarnas värdemässiga grund och allmänna pedagogiska kompetens. Den 
andra helt avgörande kontexten för eleven är uppväxtmiljön i form av hem- och lokalkultur
.”50              

Betänker man att de är läraren som reglerar elevernas tillträde till de publika samtal som förs 
i klassen och att det kan påverka elevens rörelsefält i skolsituationen kan det betyda att vissa 
elever sällan tar del av de publika samtal som förs i klassen. En av orsakerna till att elever 
exempelvis sitter tysta i skolan kan vara kommunikationsängslan. Elever kan ha ”talängslan” 
och den kan uppkomma när talsituationen känns så obehaglig att man väljer att inte tala alls: 

”Oroskänslorna inför att tala offentligt beror inte bara av individen utan också av 
talsituationen, alltså var och under vilka omständigheter man talar (Atterström 1996:83-84, 
Cederberg A 1997:29, Copp 1980:25-26).”51

Enligt Atterström52 kan orsaker till varför människor upplever kommunikationsängslan 
indelas i tre kategorier, fysiologisk överreaktion, olämpliga kognitioner och färdighetsbrister. 
Inför yttranden/prestationer av olika slag sker fysiologiska reaktioner som hjärtklappning, 
rodnad, osv. Kroppsstörningar ligger till grund för kommunikationsångesten. Enligt den 
kognitionsteoretiska utgångspunkten ligger huvudproblemet i hur individen tänker kring, 
och uppfattar och tolkar tillståndet – det är tanken snarare än kroppsfunktionerna som utlöser 
ångesten. Ur ett färdighetsperspektiv blir människor undvikande och ångestfyllda i kommu-
nikationssammanhangen därför att de inte behärskar de effektiva och lämpliga färdigheterna i 
den aktuella kommunikationen.53                 
               Betänker jag dels lärarens värdemässiga grund och pedagogiska kompetens, och dels 
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elevernas kommunikativa rörelsefält i skolsituationen ur ett färdighetsperspektiv kan det alltså 
ha betydelse för hur skolan som institution bedriver demokratisk fostran gentemot elever. 
Enligt John Dewey (1859-1952) kan alla institutioner ses som uppfostringsanstalter och detta 
gäller i högsta grad skolan:

”Ty det är familjens och skolans främsta uppgift att direkt medverka till utformningen 
och utvecklingen av vissa emotionella, intellektuella och moraliska hållningar och 
dispositioner. Huruvida denna uppfostringsprocess försiggår i en övervägande demokratisk 
eller antidemokratisk anda är därför en fråga av oerhörd betydelse, inte bara för själva 
uppfostran, utan till följd av dess återverkan på alla intressen och strävanden i ett samhälle 
som vill hålla fast vid den demokratiska livsföringen.”54

                    Skolan kan också ses som en hierarkisk institution. Bolman & Deal (2003) menar 
det är vanligt att man jämställer ledarskap med högre positioner, men detta innebär att man 
tilldelar de som befinner sig längre ned i hierarkin rollen som passiva efterföljare vilket kan få 
vissa följder:

 ”Det förstärker också tendensen att högre chefer tar på sig ett större ansvar än de har 
möjlighet att hantera (Oshry, 1995). Administratörer är ledare bara i den utsträckning andra 
samarbetar med dem och följer deras beslut. Omvänt kan man vara ledare trots att man 
saknar formell maktposition. Bra organisationer uppmuntrar ledarskap på många ställen och 
nivåer i organisationen (Kanter, 1983; Barnes och Kriger, 1986).”55     

Jag kan tänka mig att uppmuntran till ledarskap på många ställen och nivåer inom en 
organisation, som traditionellt sett inte haft det i någon större utsträckning tidigare, kan 
komma att möta visst motstånd. Om skolan som institution införlivar nya synsätt som går 
mot traditionella kan det uppstå viss turbulens. När det gäller ambitionerna med att formera 
deliberativa samtal som värdegrund i skolan kan det enligt Tomas Englund (2000) förstås 
mot skolans dominerande tradition, lärarnas kunskapsförmedling och elevernas inhämtande 
av kunskap som skulle kunna benämnas som kunskapsuppdraget. Englund menar att det är 
i förhållande till denna starka och dominerande tradition som ambitionerna med att realisera 
värdegrunden i termer av det deliberativa samtalet måste betraktas och värderas.56 Medan 
Englund diskuterar betraktelsesätt av nya influenser mot traditionella på en generell nivå, 
ser Hoel (2000) på en mer konkret nivå. Hoel tar upp lärande genom responsgrupper och 
menar att det krävs nya synsätt på lärande för att kunna lösa praktiska, pedagogiska och 
psykologiska problem som kan uppstå: 

”Det största problemen är emellertid inte av praktisk, pedagogisk eller psykologisk art utan  
har att göra med den grundläggande synen på makt och auktoritet. Responsgrupper innebär 
rollförändringar och nya funktioner, därmed också en förskjutning av de auktoritets- och 
maktförhållanden som traditionellt gäller i ämnesundervisningen, klassrummet och skolan:
..”

Hoel menar att förändra tankesättet kring grundläggande och traditionsbundna principer på 
makt och auktoritet är svårt – särskilt när de ska omsättas i praktiken. Införandet av en ny 
praxis kan innebära reella risker för både de enskilda eleverna, klassen som helhet och lärarna. 
Förändring av makt och auktoritet kan kännas hotfull både för den enskilde läraren och för 
systemet, säkert också för vissa elever. Om eleverna inte är tillräckligt kompetenta för sin 
uppgift kan det resultera i kaos eller att enskilda elever tar makten eller grupper inom klassen 
tar makten. För att undvika detta är det enligt Hoel nödvändigt med gemensamma normer.57 
Men då kan det också enligt min mening komma att vara en fråga om viss normkonflikt 
mellan traditionella och nya synsätt på auktoritet och makt. I vidare mening kan förändringar 
komma att kräva utökad kognitiv förmåga av skolan och dess lärare.
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Syn på kunskapande, traditionell - sociokulturell
Vilken syn skolan och dess lärare har på kunskapande/lärande kan påverka hur och i vilken 
mån deliberativa klassråd bedrivs. Om synen på kunskapande innebär att elever får utrymme 
att kommunicera med inslag av argumentation och överväganden även under vanliga lektioner 
borde det bidra till att eleverna blir bättre rustade för deliberativa samtal i klassråd, än om de 
inte får det utrymmet. För att eleverna ska få utrymme till kommunikation under lektionstid 
kräver det att skolan och dess lärare har en kunskapssyn som bygger på ett dialogiskt 
förhållande lärare och elever emellan. Men den traditionella synen på kunskap har varit 
monologisk. Undervisning innebär då olika sätt att överföra budskap. Lärarens roll blir i hög 
grad att vara den som förmedlar, eller ”lär ut”, medan eleven ”tar emot” och lär in.58 Den av 
Vygotski inspirerade kulturpsykologen Jim Wertsch menar att överföringsmetaforen är så 
djupt förankrad i hela det västliga sättet att tänka att det fortfarande är på det sättet som de 
flesta människor tänker kring kommunikation.59 I ett sociokulturellt perspektiv däremot, kan 
enligt Säljö (2000), kunskap förstås: ”som knuten till argumentation och handling i sociala 
kontexter och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på visst sätt”60. 
               I mina ögon kan sociokulturella synsätt på kunskapande skapa spänningar mot 
traditionella i och med att det sociokulturella förutsätter mer talutrymme för eleverna och 
att därmed den auktoritära makten kan förskjutas mellan lärare och elever. Olika synsätt kan 
också skapa spänningar mellan lärare och skolor. Traditionella synsätt på kunskapande ger 
mindre utrymme att öva kommunikation än sociokulturella. Därför kan också elever vara mer 
eller mindre rustade för klassråd under deliberativa former beroende på vilken kunskapssyn 
deras lärare och skola har.
               Hoel (2000), menar att kunskapande är en form av social och kulturell praxis som 
förverkligas genom att man deltar i olika former av aktiviteter och samhandlingar i konkreta 
situationer. Hon menar att språket är centralt och vårt viktigaste kommunikationsmedel för 
reflektioner och tankar där både muntliga och skriftliga texter utvecklas i samspel och motspel 
med varandra:

”Vi tillägnar oss kulturella kunskaper genom interaktioner med mer erfarna och kunniga 
medlemmar av kulturen eller genom så kallade kulturella redskap som språk, tecken och 
symboler. Men lärande sker också genom samspel med personer som representerar skilda 
kompetenser genom att olika perspektiv, åsikter och kunskapsformer möts och slipas mot 
varandra. Varje gång vi byter perspektiv eller tolkningsposition förändras vår kunskap. 
Samspelet präglas hela tiden av ett ömsesidigt och dialogiskt förhållande: samspelet med 
omgivningen och andra människors formar oss, precis som vi i vår tur bidrar till att forma 
dem.”61

               Om samspelet med omgivningen och andra människor formar oss, borde också 
det kommunikativa maktspelet under klassråd forma eleverna. Om en traditionell syn 
på kunskapande präglar kommunikationen under klassråd i skolan, har den inte samma 
utvecklingspotential som en sociokulturell syn eftersom en sociokulturell syn förutsätter att 
alla elever ges talutrymme att utöva och utveckla sin kommunikativa förmåga i dialog med 
andra.
               Dysthe (2000) reflekterar över hur skolan måste ge plats för individuella 
läroerfarenheter och samtidigt odla samverkanprocesser. Hur detta ska ske rent praktiskt 
har enligt Dysthe med både lärosyn och didaktisk kompetens att göra. I fokus står lärande i 
samspel med andra. Till det hör också att lärande är socialt:

”Den roll som andra personer (lärare, skolkamrater, arbetskamrater) spelar i läroprocessen 
går längre än att ge stimulans och uppmuntran till den individuella konstruktionen av 
kunskap. Interaktionen med andra i läromiljön är avgörande både för vad som lärs och 
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hur det lärs. Individen deltar i många olika diskurssamhällen, och klassrummet är bara ett 
av dem. Det är i de här diskurssamhällena de som ska lära finner de kognitiva redskapen, 
idéerna, teorierna och begreppen som de gör till sina (approprierar) genom sin personliga 
strävan att skapa mening i vad de upplever (Putnam & Borko, s 5). Läroprocessen är också 
social; att lära sig delta i diskurserna och praxis i de olika grupper man tillhör är således en 
del av lärandet,../”62

               Sociokulturell syn på kunskapande krockar med den traditionella synen. Det torde 
betyda att både elever och lärare i skolor med traditionell syn på kunskapande kan vara sämre 
rustade för införandet av elevinflytande eftersom, enligt sociokulturell syn, elever lär sig att 
finna de kognitiva redskapen genom samspelet i interaktion och dialog. En sociokulturell syn 
förutsätter att elever får mer talutrymme i skolan än vad en traditionell syn ger. Dysthe menar 
att språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för 
att lärande och tänkande ska kunna ske.63 

Syn på språk och talutrymme – Retoriska aspekter
För att elever ska få chansen att öva sin kommunikation behöver de tillfällen, dvs. 
talutrymme till det. Vilken syn skolan har på språk kan påverka i vilken mån elever tilldelas 
talutrymme. Lev Vygotskij (1896-1934) har spelat en central roll i den moderna pedagogikens 
och psykologins utveckling. Vygotskij menar att inte bara tankens utveckling utan hela 
medvetandets utveckling är förbunden med ordets utveckling.64 Ur ett retoriskt perspektiv 
måste kunskap göras för att bli kunskap enligt Wolrath-Söderberg (2003):

”Tanke är handling. Kunskap måste göras för att bli kunskap. En massa upplevelser i 
en lång rad ger oss inte praktisk klokhet, knappast ens erfarenhet. Det är reflexionen, 
argumentationen och problematiseringen som gör våra upplevelser användbara för vårt 
framtida handlande. Erfarenhet är ett omöjligt begrepp utan handling. Erfarenheten finns 
inte förrän den förverkligas i handling.”

 Wolrath-Söderberg menar att dialog är en väg till praktisk klokhet. Denna förmåga kallas 
inom retoriken för fronesis och kan översättas med praktiskt sunt förnuft. Fronesis kan ses 
som ett batteri av färdigheter som hjälper mig i enskilda situationer göra det bästa av de 
möjligheter som står till buds.65 Men i vilken mån kan elever i skolan få chansen till dialog, 
att utveckla reflektion, argumentation och att problematisera? Skolans traditionella syn på i 
vilken mån man låter elever förfoga över talutrymmet under lektionstid är väldigt begränsad. 
Just därför kan det uppstå spänning mellan lärarens traditionella auktoritet, ordförandens 
ledarskap och eleverna under klassråd därför att det traditionella talutrymmet förskjuts till att 
fördelas av en elev.
               Enligt Hoel (2000) visar en rad studier att eleverna förfogar över en mycket 
begränsad repertoar av språkfunktioner i de samtal som förekommer i den vanliga 
klassrumsundervisningen. Det dominerande interaktionsmönstret har varit att läraren ställer 
frågor, eleverna svarar och läraren gör bedömningar. Detta mönster avspeglar en viss 
kunskapssyn och pedagogisk princip. Läraren förvaltar kunskaper som eleverna sedan ska 
dokumentera att de tillägnat sig. Den interaktion som råder i klassrummet avspeglar om 
språket betraktas som ett medel för att förmedla redan färdiga kunskaper eller om det är ett 
medel för att nå fram till kunskap. Men det är också ett sätt för lärarna att kontrollera en 
samling individers talutrymme: 

”Men interaktionsmönstret är också ett sätt för lärarna att hantera och kontrollera en mycket 
sammansatt samling individer. Det ger dem kontroll över vem som ska tala, när det ska 
talas, vad som ska accepteras, modifieras eller förkastas, när man ska byta tema, vem som 
ska göra bedömningar, osv. Detta samtalsmönster är således ett led i att bevara den sociala 
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kontrollen och befästa de sociala relationerna i klassrummet. Makt, ideologi och kunskap 
består inte bara av en uppsättning idéer utan det är fenomen som är inbyggda i rutiner, 
interaktionsmönster och språkbruk.” 66

               I ett retoriskt perspektiv är världen föränderlig. Därför fungerar inte modeller som 
bygger på logikens antaganden. I stället för att finna den bästa rationella lösningen handlar 
det om att överväga hur en handling påverkar framtida relationer och samarbetsmöjligheter 
och välja det som är lämpligt och passande i varje situation. Det innebär att retoriken skiljer 
sig från traditionell faktakunskap som innehåller orsak-verkanförklaringar. Målet med 
handlingskunskaper är däremot att leverera förståelse för det som sker men även förståelse 
för vad som är den god handling.67 I en klassrådssituation borde det därför vara av vital 
betydelse att elever i skolan får chansen till dialog, att utveckla reflektion, argumentation och 
att problematisera, eftersom kunskap måste göras för att bli kunskap. Man kan fråga sig om 
traditionella samtalsmönster som befäster sociala relationer i klassrummet även följer med 
in i klassråden då elever traditionellt sett förfogar över en mycket begränsad repertoar av 
språkfunktioner i skolan. 

Kap 2. Teoriram

Teorier
De teorier som ligger till grund för den här uppsatsen har jag hämtat från flera 
forskningsfält vilket ger undersökningen en tvärvetenskaplig inriktning. Som bas utgår 
jag från hermeneutisk teori, alltså från en kvalitativ tolkande ansats. Vidare utgår jag från 
samtalsteori, retorisk teori och ledarskapsteori. På dessa teorier har jag sedan baserat 
analysmetoderna samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys som främst fokuserar 
på maktförhållanden i klassråden (se Analysmetoder, sid. 28). Här ser jag inte bruket av flera 
teorier som en nackdel även om analysen blir bredare och mer komplex. Tvärtom tror jag att 
de olika perspektiven kan komplettera och stärka resultatens validitet.            

Hermeneutisk teori
Undersökningen är deskriptiv och baseras på empiriskt material, inspelade videoband av 
två klassråd genomförda 2005. Videobanden måste transkriberas dels för att skydda de 
inblandades integritet och dels för att möjliggöra överföring från tal till skrift. Man ska 
ha klart för sig att i transkriberingsarbetet tolkar jag materialet, dvs jag använder mig av 
hermeneutisk metod, men det säger sig självt att man inte kan få med precis allt. Dessutom 
är metoden subjektiv i den bemärkelsen att mina tolkningar kan färgas av mina erfarenheter. 
Det är omöjligt att frigöra sig från mina egna subjektiva referensramar, som exempelvis 
för-förståelese grundade på mina erfarenheter, fördomar eller utbildning, vare sig det gäller 
vardagliga situationer eller forskning. Därför kommer inte heller den för-förståelse som 
grundar sig i min utbildningsbakgrund att i egentlig mening vara objektiv. Det centrala i den 
här kvalitativa forskningsprocessen är en analytisk åtskillnad mellan en värdemässig och en 
rent faktamässig uppfattning av den företeelse jag studerar:

”Dessa två faktorer utgör två stycken hermeneutiska cirklar – en kognitiv och en normativ 
cirkel. De är uttryck för det växelspel vi finner mellan forskare och undersökta enheter 
(Lyngdal & RØnning, 1975).”

Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i för-förståelse och den normativa cirkeln har sin 
utgångspunkt i socialt grundade fördomar som kan var av olika slag. Sammantaget fungerar 
dessa två cirklar som styrande faktorer på de uppfattningar som är en slutprodukt av hela 
processen och påverkar hela tiden varandra ömsesidigt.68 
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               Kritiker kan enligt Ramirez (1991), betrakta hermeneutik som idealistisk om 
inte rentav flummig och konturlös. Ramirez ger ett jämförande perspektiv som betecknar 
hermeneutik kontra positivism:

”För en okritisk betraktare uppvisar positivism en systematisk klarhet och en självsäkerhet 
som är imponerande. Hos positivismen är det ordning och reda. För en hermeneutiker 
verkar denna självsäkerhet lite aningslös, eftersom det innebär att man tar alldeles för 
mycket för givet.”

Ramirez menar att en hermeneutisk undersökning söker meningen och intentionerna bakom 
den företeelse man studerar. Hermeneutiken är inte objektiv på samma sätt som positivismen. 
”Man frågar sig inte bara Vad händer? utan också Vad betyder detta? Den rena empirin 
fullbordas med en tolkning.”69 
               Min undersökning beskriver alltså vad som praktiskt sker i kommunikationen i 
de två pilotfallen, klassråden, men undersöker inte rent konkret bakomliggande orsaker till 
varför det kommunikativa samspelet ser ut som det gör (som till exempel den aktuella skolans 
syn på lärande eller skolans syn på hur deliberativa samtal i klassråd bör bedrivas). För att 
kunna dra sådana slutsatser på djupet skulle det behövas djupintervjuer med rektor, lärare 
och elever från den aktuella skolan. Men däremot om det finns indikationer i det empiriska 
materialet som pekar på bakomliggande orsaker till varför det kommunikativa samspelet ser 
ut som det gör, kan jag tolka dem hermeneutiskt. Hermeneutisk tolkning genomförs alltså 
under transkriberingen, dvs. i arbetet med den deskriptiva meningskontexten, men också i de 
sammantagna resultaten under analysarbetets gång och i slutsatsen. 

Samtalsteori
Samtalsteori utgår från att diskurs består av yttranden och antar samtidigt uppfattningen att 
vi med diskursanalys menar ett studium av hur dessa yttranden förhåller sig till varandra. Det 
innebär att vi kan behålla bilden av struktur på olika nivåer, men samtidigt gör vi klart att det 
är det faktiska språkbruket som avses. En sådan definition kan beskrivas som ett mellanting 
mellan ett renodlat (system) strukturellt och ett funktionellt perspektiv.70            
               Samtalsanalysen gör det möjligt att på ett systematiskt sätt beskriva och analysera 
det flyktiga talet. Kodningen av inspelat material kan växla beroende på syftet och 
bearbetningen av materialet kan ta sig olika uttryck. Till skillnad från retorisk analys och 
ledarskapsanalys rör sig alltid samtalsanalys om en överföring från tal till skrift genom någon 
form av transkription där samtalet kan ”läsas” som en skrift, vilket kan innebära en mer eller 
mindre talspråklig form.
               Samtalsteorin är hämtad från Catrin Norrby, Samtalsanalys, kapitel 3, 
Samtalsanalys i vidare perspektiv.71 Teorin bygger vidare på en ursprunglig analysmetod, 
Conversation Analysis, som förkortas CA. Genom att oförtröttligt analysera och renalysera 
samtalsstruktur på mikroplanet – i den lokala samtalsorganisationen – visar CA-analysen 
att samtalsaktiviteten är en ständigt pågående process där deltagarna tillsammans förhandlar 
fram innehållet yttrande för yttrande. Ett enskilt yttrande fälls alltid i förhållande till det som 
redan sagts och samtalsdeltagarna förhåller sig alltid på något sätt till det yttrande som fällts. 
Genom instämmanden, fördömanden, skratt eller pauser förändras yttrandets innebörd i den 
aktuella kontexten. CA innefattar en etnometodologisk princip som grundar sig på att allt som 
sker i interaktionen ska förklaras utifrån interaktionen själv. I praktiken kombinerar många 
samtalsforskare insikter från etnometodologi med andra utgångspunkter. 
               Själva analysarbetet i Samtalsanalys i vidare perspektiv, har hämtat impulser från 
flera forskningsområden, sociolingvistik, antropologi och sociologi. I förhållande till den en 
mer strikta analysmetoden CA gäller att kontextbegreppet uppfattas som ett betydligt mer 
omfångsrikt begrepp, eventuellt också strukturerat på flera plan. Med CA delar man intresset 
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att studera naturligt uppkommen talaktivitet såsom samtal: man har alltså en empirisk bas 
att stå på i arbetet. Däremot är inte analysen lika datadriven som CA-analysen där ju endast 
förklaringar som har tydligt stöd i samtalskontexten kan utnyttjas.
          För samtalsanalysen i vidare perspektiv, är det fullt tillåtet att utgå från hypoteser 
och teorier om mänsklig interaktion. Man tar då i första hand sin utgångspunkt i att språket 
fyller en rad (ganska allmänt formulerade) kommunikativa funktioner vilka manifesteras 
i samtalskontexten, till skillnad från CA som i sin renodlade form gör tvärtom och utgår 
från strukturen för att därigenom nå de funktioner som yttranden fyller i det aktuella 
samtalsavsnittet.
          Trots att dessa riktningar alltså delvis skiljer sig åt ifråga om teori och metod, har 
de ändå tillräckligt gemensamt för att motivera samlingsbegreppet Samtalsanalys. Inom 
samtalsanalysen används kontexualiseringsbegreppet (Gumperz 1982, 1992a, 1992b) där 
kontextualiseringssignaler ingår. En central tanke i kontextualiseringsteorin är att det inte 
finns en fix och färdig kontext, utan kontexten föds under den pågående interaktionen. Kon-
textualiseringssignaler kan delas in i a) prosodiska drag (intonation, ordbetoning, tonhöjd), 
b) paralingvistiska drag (taltempo, pausering, tvekanden, överlappande tal s.k. latching, 
vilket innebär att replikerna fogas samman utan paus emellan) c) val av kod (dvs. lingvistisk 
variation: val av kod/stil/dialekt), d) val av vissa typer av lexikala uttryck och formelartade 
uttryck ) exempelvis rutinmässiga öppnings- och avslutningsfraser). Enheterna fungerar i 
relation med varandra: när något med hjälp av kontextualiseringssignaler av olika slag skjuts 
i förgrunden och placeras i centrum, betyder det samtidigt att andra delar av interaktionen 
hamnar i bakgrunden. Skillnader i kontextualiseringsstrategier kan kopplas till faktorer som 
etnisk grupptillhörighet, socialgrupp eller kön.
               När det gäller interaktionell sociolingvistik måste människors diskursstrategier – hur 
de skapar engagemang och koherens i interaktionen – ses i förhållande inte bara till språklig 
utan också sociokulturell kunskap. Individen står i centrum: det är individen själv som 
drar slutsatser, tolkar och engagerar sig. Samtidigt ingår individen i en social och kulturell 
gruppgemenskap och det är utifrån den erfarenheten hennes interaktionella beteende ska ses 
(Gumperz forskningsinriktning har kallats för interaktionell sociolingvistik, ’Schuffrin 1994, 
kap. 4’). Man betonar att individen som social varelse inte bara formas av relativt statiska 
kategorier som t.ex. kön, ålder, social eller etnisk grupptillhörighet, utan en stor del av den 
sociala betydelsen skapas i interaktionen mellan människor. Det är i samtal med andra som 
vi kontinuerligt får kunskap om vår egen identitet och våra relationer till andra. Ett sådant 
resonemang för tankarna till etnometodologin och därmed också till samtalsanalys av CA-typ, 
menar Norrby.                              

Retorisk teori 
Det jag anser karakteristiskt för retorisk teori är hur kommunikationen ter sig olika i olika 
retoriska situationer. Retoriska situationer är aldrig exakt lika utan skiftar alltid beroende på 
vilka som medverkar där varje deltagare är sitt eget unika subjekt och där kommunikationen 
ses som talhandlingar vilka kan ta sig olika uttryck i samspelet med andra aktörer. Aktörer 
kan använda strategiska överväganden med olika syften och mål. Retoriskt sett agerar aktörer 
alltid inom en sociokulturell mångfacetterad gemenskap. Men aktörerna kan också ha olika 
kommunikativ kompetens i de retoriska situationer de ställs inför. För att tillskansa sig 
retorisk kompetens krävs det bl.a. aktörer får tillfälle att praktisera kommunikation dialogiskt 
i olika retoriska situationer, att det ges utrymme för eftertanke och metareflektion, vilket 
genererar retorisk kunskap, men också om vilka val som är de goda och som kan gynna alla. 
               Till skillnad mot samtalsteori och ledarskapsteori vilar retorisk teori alltså på 
en kunskapsmodell med bl.a. uppfostrande syfte. Enligt Wolrath-Söderberg (2003) är det 
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reflexionen, argumentationen och problematiseringen som gör våra upplevelser användbara 
för vårt framtida handlande.72 Enligt filosofen Vygotskij (1896-1934) är tanken aldrig 
densamma som ordens betydelser.73 Att sätta ord på sina tankar ger alltså en djupare 
förståelse. Metareflektion hur orden får avsedd verkan ger också en ökad medvetenhet 
om tankens bundenhet vid språket och dess konventioner. Retorisk teori vilar alltså i hög 
grad på en språkfilosofi. Hellspong (1992) inspirerad av den österrikiske filosofen Ludvig 
Wittgensteins språkspelsteori, tar upp teorin om att det finns en rad olika språk, knutna till 
olika användningar och situationer och att varje språk har sin funktion och berättigande, är 
anpassat för sitt särskilda bruk.74

               Inför analysen av klassråden har jag valt ut speciella retoriska analysverktyg, 
dels en speciell actiomodell, och dels Hellspongs förhandlingsmodell, Förhandling 
som samtalsdidaktisk modell75, vilken jag använder som ett deliberativt ideal i min 
undersökning. Till skillnad från samtalsteori och ledarskapsteori påvisar retorisk teori genom 
förhandlingsmodellen att dess tillämpning genererar en fostrande kommunikativ utveckling då 
den bl.a. förutsätter talutrymme för aktiv övning. 
               Actio erbjuder inom retoriken instruktioner om kroppsspråk, vilket inkluderar 
tillvägagångssätt av rösten som andning och rytm för att hjälpa den som talar att 
kommunicera effektivt i en given situation (min översättning).76 Till skillnad från samtalsteori 
och ledarskapsteori påvisar retorikens lära om actio hur kroppsspråket direkt samverkar 
med kommunikationen. Enligt Encyclopedia of Rhetoric (2001), kopplar både Cicero och 
Aristoteles actio till känslor, som slår fast att varje känsla uttrycks med en unik närvaro, ton 
och gestik, vilket kan förklaras med tonerna från talandet kan ses som musikala ackord, och 
där inslagen varieras av ton, grad och röststyrka (min översättning).77 Å ena sidan kan alltså 
en talares actio uttrycka känsla och gestik, vilket å andra sidan kan påverka åhörare både 
genom öga och öra. 
              Hellspongs förhandlingsmodell används i min undersökning synonymt med 
beteckningen deliberativa överväganden, vilken här ses som ett deliberativt ideal. Jag har 
utelämnat avsnittet Förhandlingens didaktik, som handlar om att skapa en förhandlande 
didaktik för elevernas kunskapsutveckling under lärarledda lektioner av utrymmesskäl, 
eftersom jag i min undersökning ser på elevledda klassråd.  Man ska också vara medveten 
om att jag här presenterar modellen i en sammanfattande form vilket gör att alla Hellspongs 
tankar inte tas med i dess fulla utsträckning. Grundtanken är följande:

”Grundtanken i samtalsmodellen är föreställningen att skolkunskapen till stor del handlar 
om att hantera symboler som redskap för tänkande, och att den kompetensen bäst nås 
genom aktiv övning. Det betyder att eleverna måste få rika tillfällen att tala och inte bara 
lyssna. Och detta talande bör helst vara ett kreativt inslag i en äkta problemlösning, ett 
sant kunskapande. Det betyder att den traditionella klassrumsdialogen med lärarens frågor 
och elevernas svar i ett mallstyrt läxförhör inte duger för att förverkliga samtalsmodellens 
didaktiska idé.”78

Till idealet för förhandling hör att många deltar i de gemensamma överläggningarna. Är 
det bara få som deltar i överläggningen, ses det som ett demokratiskt problem. Det som 
kännetecknar en förhandling är att:

1. Den utgår från två parters behov att uppnå något via den andre.
2. Den har samarbete som både medel och mål.
3. Det finns en reell eller potentiell motsättning mellan parterna.
4. Den rymmer en överläggning.
5. Den ger plats för en kraftmätning.
6. Den syftar till en uppgörelse av något slag (en överenskommelse, ett beslut).

Hellspong menar vidare att ett styre genom förhandling inte är en demokrati om inte själva 
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förhandlingen är demokratisk. Nedan ger Hellspong förslag till beskrivning av en demokratisk 
förhandling:

1. I en demokratisk förhandling får alla fritt undersöka och uttrycka sina behov.

2. I en demokratisk förhandling är samarbetet mellan deltagarna inte påtvingat eller 
hierarkiskt organiserat.

3. I en demokratisk förhandling får motsättningar komma fram. Det finns inget krav 
på konsensus.

4. I en demokratisk förhandling får alla säga sin mening i en gemensam 
överläggning, där man lyssnar på varandra med intresse och respekt.

5. I en demokratisk förhandling kan stridiga intressen och viljor hävdas i en 
kraftmätning, men en starkare part använder inte sin makt mot en svagare på ett 
hänsynslöst sätt.

6. I en demokratisk förhandling strävar man efter en uppgörelse som ligger i båda 
(alla) parters intresse (här tillägger Hellspong att man bör observera att en 
förhandling kan vara demokratisk i den här meningen, fast den ändå inte leder till 
en demokratisk maktutövning. Det senare är fallet, om de beslut som fattas där 
binder också personer som själva inte får delta i förhandlingen ’eller ens påverka 
den, genom att t.ex välja representanter dit’. Teoretiskt kunde vi tänka oss en 
oligarki med fullt demokratiska förhandlingar bland de beslutsfattande. Ändå 
skulle det politiska systemet vara djupt odemokratiskt.)

               Hellspong menar att behov inte får ses som statiska eller givna. En viktig uppgift för 
en demokratisk förhandling är att förändra behovsstrukturen. Deltagarna kan t.ex. identifiera 
sig med andra eller anlägga ett vidare och mindre egoistiskt perspektiv när de möter varandra 
i en interaktiv gemenskap. Då kan nya och mer solidariska behov framträda. Ofta är det själva 
förutsättningen för en frivillig uppgörelse mellan de förhandlande parterna. 
               Vidare menar Hellspong att demokratin är en form av samarbete som bygger på 
frivillighet och jämlikhet, inte tvång och underordning. Mot den bakgrunden verkar det 
rimligt att en demokratisk förhandling ska ha samma drag. 
               Angående motsättningar är det viktigt för en demokratisk förhandling att ett 
gemensamt ställningstagande är målet, men inte medlet, och att strävan i första hand riktar sig 
mot ett praktiskt samtycke, som mycket väl kan rymma en avvikande mening, och inte mot ett 
totalt samförstånd, där alla åsiktsmotsättningar är slutgiltigt övervunna.
               Överläggningen, rådslaget är demokratins motor. Man samarbetar genom att 
samtala, genom att tillsammans vrida och vända på gemensamma problem och genom att ta 
del av varandras uppfattningar i olika frågor. En viktig funktion är att ge underlag för bättre 
beslut. Det sker genom att olika uppfattningar prövas mot varandra. Meningsbrytningar 
kan blotta svagheter och ge nya idéer. Därför är inte heller konfliktfria överläggningar ett 
demokratiskt ideal.
               Angående kraftmätning kan redskapen exempelvis vara sakliga skäl, styrka i 
parternas engagemang eller auktoritet. Om en ren kraftmätning tar över en förhandling hotar 
den dess demokratiska legitimitet. Att kämpa mot en ståndpunkt får inte glida över i att 
bekämpa en person. Alla har rätt att framföra sin åsikt utan att kränkas eller förödmjukas. I 
praktiken kan det vara svårt att hindra övergrepp utan stor vaksamhet.
               En demokratisk förhandling måste sträva efter en uppgörelse som inte missgynnar 
en part på ett otillbörligt sätt. Det kräver ett mått av välvilja (medborgaranda eller allmänanda) 
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mot motparten, en omtanke om hennes bästa. Den som för tillfället råkar ha ett övertag avstår 
från att utnyttja det för att bara gynna sig själv. Den demokratiska allmänandan främjas inte 
bara av att den är en solidarisk hållning utan att demokratin har en viktig maktaspekt. Om den 
inte söker balansera mellan olika intressen riskerar den att framkalla öppna konflikter.
          Avslutningsvis menar Hellspong att när det gäller förhandlingens roll i skolan 
förutsätter förhandlingar ett mått av jämlikhet. Men i skolans värld råder ingen jämlikhet. 
Traditionellt sett har makten legat hos läraren. Förutom kunskaper som skolan har räknat 
som viktigt vetande har läraren haft bestämmanderätten i klassrummet, för ordningen, 
arbetsformerna och kunskapens innehåll. Därför har utrymmet för förhandlingar med eleverna 
varit mycket begränsat. 

Ledarskapsteori
Då undersökningen gäller det kommunikativa maktspelet mellan ordföranden, läraren 
och elever i deliberativa klassråd, har ordförandens ledarskap en vital betydelse. Vad som 
kännetecknas som gott ledarskap brukar man tala om mötet leds i en anda som kännetecknar 
förnuft, kreativitet, sammanhang, etik, integritet, samförstånd, viljestyrka, mening, och stöd. 
Det finns en mängd olika ledarskapsteorier, men jag väljer att använda en specifik teori med 
tillhörande metod då jag anser dess tillämpning på klassråd blir fruktbar med tanke på de 
spänningar som kan uppstå mellan ordförandens ledarskap, lärare, och elever. Till skillnad 
från samtalsanalys och retorisk analys utgår ledarskapsanalysen från ett bestämt ”spjutspets-
perspektiv”. Det innebär att den anda och stil som ordföranden utstrålar ger en direkt koppling 
till gruppens dynamiska funktion. Poängen är att gruppens normer och gruppens klimat är 
en direkt konsekvens av ledarens stil. Det betyder i undersökningen att det kommunikativa 
maktspelet mellan ordföranden, läraren, och elever har en direkt koppling till och påverkas av 
hur ordföranden leder klassrådet. 
               Lars Svedberg (1997) tar bland annat upp en teori om demokratiskt visavi auktoritärt 
ledarskap av Kurt Lewin (1890-1947). Kurt Lewins studier av ledarstilar avser klargöra 
hur ledaren inte bara påverkar den enskilda människan utan framförallt gruppens kollektiva 
normsystem.79

               Huvudpoängen om ledarskap är att gruppens normer och gruppens klimat är 
en direkt konsekvens av ledarens stil. Man brukar skilja mellan tre ledarstilar, auktoritär, 
abdikerad och demokratisk ledarstil. De tre ledarstilarna har var för sig olika effekter 
på gruppens klimat (se Ledarskapsanalys, Figur 3, sid. 32). Den auktoritära stilen är 
fadersgestalten som vet bäst och styr med fast hand. Den auktoritära stilen behöver 
inte uppfattas som osympatisk utan paradoxalt nog vara en efterfrågad ledartyp sitt 
kommandobeteende till trots. Enligt Lewin är den vanliga reaktionen från medlemmarna att de 
slutar tänka själva och därmed tappar kontakten med sin vuxenhet och myndighet. Motpolen 
är den demokratiska ledarstilen som strävar efter att göra medlemmarna delaktiga i arbetet 
och aktivt hävdar grundläggande värden och gruppens mål. I detta fall agerar medlemmarna 
(efter viss inskolning) mer moget, både som individer och som grupp. Den abdikerande stilen 
uppstår när den formella ledaren inte kan eller vill leda. Orsaker kan exempelvis vara att 
ledaren inte har fulla förtroendet från gruppen eller att ledaren finner det obehagligt att befatta 
sig med makt. Oförmågan att leda gör att den informella organisationen tar över. Enligt denna 
typ av studier skulle det alltså finnas ett ”bästa ledarskap”. Många kritiker anser detta vara ett 
förenklat och idealiserat sätt att se på ledarskap. Huvudpoängen är som sagt dock att gruppens 
normer och gruppens klimat är en direkt konsekvens av ledarens stil.
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Kap 3. Material och transkriberingsmetod

Material
Materialet ingår i projektet, På väg mot medborgarrollen, vid Södertörns högskola80. 
Materialet består av transkriberade (autentiska) videoband av två klassråd, årskurs 9C 
och 9D, i Stockholm under år 2005. Undersökningen bygger på utvalda sekvenser eller 
meningar i materialets meningskontext där den löpande integrationen ger effekter och påvisar 
maktförhållanden mellan deltagare. Klassråden är videofilmade från en plats till höger om 
katedern i hörnet av klassrummet (se Figur 1 och 2, sid. 27). Klassrummets storlek och 
utformning gör att det inte gått att filma alla elever på en gång utan deltagarna har filmats 
genom att kameran svepts fram och tillbaka för att söka fånga de som talar på bild. Klassråd 
9C använde i princip hela lektionen till klassrådsmötet (51 min och 14 sek), medan klassråd 
9D använde ungefär halva lektionen (25min och 52 sek). Med på båda klassråden är samma 
lärare och båda klassråden sker under samma dag, först klassråd 9C och senare under dagen 
klassråd 9D. 
               Av det videoinspelade klassrådsmötet som är 51 minuter och 14 sekunder lång, är 
den transkriberade delen 33 minuter och 35 sekunder lång. Av det inspelade bandet är alltså 
17 minuter och 39 sekunder inte transkriberat. Det transkriberade materialet är indelat i 
sekvenser för översikt. Här följer sekvenser från klassråd 9C:

• Sekvens A. Ordföranden tilltalar klassen då hon skriver på tavlan.
• Sekvens B. Exempel på hur läraren respekterar ordföranden.
• Sekvens C. Diskussion om skoförbud 
• Sekvens D. Diskussion för val av klassresa 
• Sekvens E. Exempel på elevs medvetenhet om kamerans närvaro
• Sekvens F. Omröstning i form av handuppräckning
• Sekvens G. Exempel på elevs medvetenhet om kamerans närvaro
• Sekvens H. Slutomröstning om Gröna Lund 
• Sekvens I. Baldiskussionen börjar 
• Sekvens J. Exempel på efterfrågan av klassråd 
• Sekvens K. Tröjdiskussion 
• Sekvens L. Exempel på Ordförandens bemötande av lärarens handuppräckning 

               Av det videoinspelade klassrådsmötet av 9D som är 25minuter och 52 sekunder 
lång, är den transkriberade delen 18 minuter och 14 sekunder lång. Av det inspelade bandet är 
alltså 7 minuter och 38 sekunder inte transkriberat. Det transkriberade materialet är indelat i 
sekvenser för översikt. Här följer sekvenser från klassråd 9D:

• Sekvens A. Val av ordförande och sekreterare 
• Sekvens B. Klassresa 
• Sekvens C. Baldiskussion 
• Sekvens D. Klassresa tas upp igen 
• Sekvens E. Ordföranden påpekar att hon överröstas av prat i klassen
• Sekvens F. Enda exemplet på när L räcker upp handen
• Sekvens G. Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens ledarskap 
• Sekvens H. Omröstning för val av klassresansvarig 
• Sekvens I. Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens ledarskap

               Av hänsyn till deltagarnas integritet är personerna indelade i flickor, Ef2-3-4, osv, 
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och pojkar Ep1-2-3, osv. Ordföranden som i båda fallen är flickor betecknas med Of1, och 
sekreteraren som i båda klassråden är flickor betecknas med Ef2_Sek. Samma manliga lärare 
medverkar i båda klassråden och betecknas som L, och han är också lärare för båda klasserna 
i vanliga fall. Ibland förekommer det att deltagarna hänvisar till personer vid namn som inte 
närvarar. De namn som förekommer i transkriberingen är utbytta till fingerade namn.
               Följande kan påverka resultatens reliabilitet: Vid transkriberingen av videobanden 
har det ibland inte gått att härleda vem som talar överlappande tal eller söker avbryta någon 
annan. I några fall har jag och min studiekamrat Viktor Liedner känt igen rösten på den 
som talar och utifrån det kategoriserat deltagaren. Men i de fall vi är osäkra har deltagaren 
markerats med Ep? (ej lokaliserad elev-pojke) eller Ef? (ej lokaliserad elev-flicka). Alla 
deltagare som deltar aktivt (har ordet) i pågående diskussion är dock med i bild. Av tidsbrist 
är det ena klassrådet, 9D, transkriberat nästintill i sin helhet medan det andra klassrådet (som 
använde hela lektionen), 9C, är transkriberat till hälften. Transkriberingen av videobanden 
tog oss ca drygt fem veckor att utföra, varav många av dagarna var helgdagar. I början hade 
vi en ambition att transkribera båda klassråden i dess helhet (sammanlagt 77 minuter och 6 
sekunder) men vi insåg snabbt att den avsatta tiden för uppsatsen inte skulle räcka till för 
det arbetet. Det medförde att vi riktade in oss på att i första hand transkribera de delar av 
videobanden som var relevanta för våra uppsatser (sammanlagt 51 minuter och 49 sekunder). 
Man ska vara medveten om att detta kan till viss del påverka de tabeller som visar på frekvens 
av olika talförhållanden. Hade videobanden transkriberats i sin helhet hade sammantaget 
frekvensen också ökat. Jag anser dock att detta har marginell betydelse. Detta baserar jag på 
mina noggranna studier av banden som helhet, de transkriberade delarna inräknat, och att 
de elever som deltar aktivt i längre sekvenser alltid är med på bild. Vi kartlade alltså banden 
visuellt i dess helhet för att se vilka elever som var helt tysta eller yttrade sig enstaka gånger 
under hela klassråden (se Figur 1. och Figur 2, sid. 27), medan tabellerna är beräknade utifrån 
det transkriberade materialet (se Figur 4: sid. 38; 5: sid. 40; 6: sid. 60; 7: sid. 72; 8: sid. 
74; och 9: sid. 90). Jag anser att tabellerna ändå ger en relativt sann bild av hur frekvensen 
fördelas inom gruppernas deltagare vilket påvisar maktförhållanden mellan dem och som är 
av vital betydelse för min forskningsfråga. 
               Meningarna i det transkriberade materialet är numrerade och de urval jag plockar ut 
för analys kan lätt kontrolleras och stämmas av med omgivande meningar genom att se hur 
ett visst yttrande behandlas av deltagarna gemensamt i den lokala meningskontexten, (Bilaga 
1 och 2). Av utrymmesskäl plockar jag därför endast urval av de mest relevanta utdrag med 
fokus på vilka talhandlingar som kan härledas till maktförhållanden mellan ordföranden, 
lärare, och elever.

Grafisk kartläggning av klassråden – Pratsamma och tystlåtna elever
Den grafiska kartläggningen visar på hur deltagarna sitter i förhållande till varandra och i 
vilken mån eleverna inte deltar muntligt i klassråden. I figur 1 och 2 nedan är de elever som 
är tysta markerade med T och de som talar enstaka gång markerade med (T). Personerna är 
indelade i flickor, Ef2-3-4, osv, och pojkar Ep1-2-3, osv. Ordföranden som i båda fallen är 
flickor betecknas med Of1, och sekreteraren som i båda klassråden är flickor betecknas med 
Ef2_Sek. Samma manliga lärare medverkar i båda klassråden och betecknas som L, och 
han är också vanligtvis lärare för båda klasserna. Den grafiska kartläggningen nedan, ger 
en exakt överskådlig bild i vilken mån eleverna inte deltar muntligt i klassråden (se också 
Analysresultat, sid. 39 och sid. 73), Fig. 1. och Fig. 2.:
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Orsaker till att elever är mer eller mindre tysta kan exempelvis ha interaktiva, traditionella, 
eller kommunikationsängsliga orsaker. En orsak kan vara att eleven lyssnar aktivt men 
ändå väljer att inte yttra sig. En annan orsak kan vara att eleven anpassar sig efter skolans 
traditionella mönster (se Skolan som institution, demokratisk fostran och lärarauktoritet, 
sid. 15). Min undersökning fokuserar inte på orsaker till varför så många elever sitter tysta 
eftersom jag främst studerar förhållanden i den intigrerade kommunikationen. Jag gör en 
generell tolkning där tysta elever kan ses som oengagerade eftersom klassråd kan ses som 
forum för elevinflytande (se Klassrådspraxis - Spänningar mellan tradition och elevinflytande, 
sid. 11). Men om elever tystnar eller blir dämpade under kommunikativ integration i 
klassråden kan jag dra mer specifika slutsatser utifrån mina analyser. 

Modifierad transkription
Jag har tillsammans med min studiekamrat Viktor Liedner transkriberat det empiriska 
materialet, videobanden, av två klassråd årskurs 9C och 9D, i samma skola och med samma 
lärare i Stockholmsregionen. Vi har som grund till vår transkription använt oss av en 
modifierad version av Catrin Norrby, Samtalsanalys, (1996).81 Hennes metoder rör främst 
samtal medan vår modifierade version är anpassad för genren klassrådsmöten med inriktning 
på deliberativa samtal. Norrby redogör för sina principer för transkription i Samtalsanalys på 
sid. 88-89. Här följer vårt något modifierade system:

(.)   paus under 0,5 sekunder, mikropaus
KORT PAUS  något längre paus än ovan
PAUS   ännu längre paus
Ord    emfatiskt tryck
O:rd   förlängning av föregående ljud
O:::rd   ytterligare förlängning av föregående ljud
[Ord]   överlappande tal
°Ord°   sägs med svag röst
+Ord+   sägs med hög röst
*Ord*   sägs med skratt i rösten
^Ord^   sägs med glidande uttal
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(hh)    utandning
(.hh)   inandning
(Ord)   osäker transkription
(x)    omöjligt att höra, motsvarar ett ord 
(xx)    motsvarar två ord
(xxx)    motsvarar tre eller fler ord
>Ord ord<  snabbare takt än vanligt
<Ord ord>  långsammare takt än vanligt
SKRATT  fler personer skrattar
SKRATTAR  en person skrattar
MUMMEL  metakommentar om ljud
↑Ord                           stigande intonation, kan placeras både framför eller bakom 
↓Ord   fallande intonation
Ord/   talaren blir avbruten
/Ord   talaren avbryter föregående talare
((Actio))  här följer kommentarer hur personer agerar rent kroppsligt 

Kap 4. Analysmetoder
Jag kommer som tidigare nämnt använda fyra perspektiv utifrån hermeneutisk analys, 
samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys. Av dessa fyra perspektiv har tre 
omsatts i specifika analysmetoder, samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys. 
Det hermeneutiska perspektivet är däremot ett övergripande perspektiv som kommer till 
uttryck i alla analysmetoderna. Analyserna är dels modifierade att bygga på varandra som en 
”trestegsraket” där resultaten från samtals-, retorisk- och ledarskapsanalys, ligger till grund 
för de två sista sammanfattande frågorna inom ledarskapsanalysen. Och analyserna går dels in 
och kompletterar och samverkar med varandra eftersom alla ofta kan användas inom samma 
exempel för att belysa interaktionen. 
                Jag har kategoriserat turtagning (som egentligen hör till samtalsanalys) under 
ledarskapsanalysen, eftersom turtagning kan vara ett sätt att skaffa sig interaktiv dominans (se 
Ledarskapsanalys, sid. 31). Analysverktyget turtagning har jag alltså modifierat till att ingå i 
ledarskapsanalys. Enligt min mening kan detta ge en tydligare bild av ordförandens ledarskap 
och rådande maktförhållanden mellan ordförande, lärare och elever. 
               Först och främst måste jag beskriva vad som sker samtalsvis i videoinspelningen. 
Det görs med hjälp av transkription (se Modifierad transkription, sid 27). För att överskådligt 
se hur alla deltagare sitter i förhållande till varandra och hur många av eleverna som inte 
deltar muntligt i klassråden är gruppsammansättningen kartlagd grafiskt. De elever som är 
tysta markeras med T och de elever som endast talar enstaka gånger markeras med (T), (se 
Figur 1 och Figur 2, sid. 27). 
               Samtalsanalysen används främst som ett inledande skede innehållande 
transkribering, överlappning och kommunikativa strategier. Den retoriska analysen innehåller 
frekvens av yttranden, argumentation och actio, vilket kompletterar samtalsanalysen och 
ger en vidare överblick. Slutligen ligger resultaten av föregående analyser till grund för 
ledarskapsanalysen vilken dels kompletteras med maktförhållanden och turtagning, utredning 
om klassrådet är deliberativt, och en övergripande modell för att stämma av hur ledarskapet 
påverkar gruppdynamiken. Analysmetoderna kan som sagt ses som en trestegsraket där de 
två första, samtals- och retorisk analys ger bakomliggande stoff till den tredje övergripande 
ledarskapsanalysen där slutligen maktförhållanden mellan ordförande, lärare och elever avgör 
om ordförandens ledarstil är auktoritär, abdikerad eller demokratisk. Men analyserna kan 
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också samtidigt gå in och komplettera varandra.
               Svaren på de två sista av ledarskapsanalysens frågor, Fråga 6 och 7, ska ses som 
en sammanfattning av samtals-, retorisk- och ledarskapsanalys. Helhetsbilden av de två 
ordförandens ledarskap under klassråden ger sedan svar på min övergripande forskningsfråga 
om hur varje enskild ordförande bedriver sitt ledarskap i de två klassråden, och om man kan 
urskilja skillnader/likheter mellan de två ledarskapen i bemötandet av lärarens auktoritet och 
eleverna i det kommunikativa maktspelet.

Samtalsanalys
Till samtalsanalysen hör själva transkriberingen av videobanden. Som tidigare nämnt har jag 
modifierat Norrbys principer för transkribering något (se Modifierad transkription, sid. 27). I 
den transkriberade meningskontexten (se Bilaga 1 och 2) ser jag sedan på maktförhållanden 
mellan ordförandens ledarskap, lärarens auktoritet och eleverna genom att använda kont-
extualiseringssignaler som analysverktyg: kommunikativa strategier82, paralingvistiska drag 
som överlappning83, och prosodiska drag som intonation och ordbetoning, dvs. emfas84. De 
analysverktyg som används i samtalsanalysen är hämtade från Catrin Norrby (1996). Norrby 
utgår mestadels från att de flesta vardagliga privatsamtal har sådana diffusa mål som att 
skapa ömsesidig förståelse och bekräftelse medan jag utgår från en given klassrådssituation 
där jag modifierat analysverktygen till att fokusera på och stämma av maktförhållanden. 
Hädanefter kallar jag kommunikativa strategier (hämtad från Norrby) för kommunikativa 
maktstrategier eftersom analysverktyget används för att stämma av om deltagarna behandlas 
olika. Jag ser på hur ordföranden använder sig av kommunikativa maktstrategier eftersom 
de kan avslöja om ordföranden behandlar deltagarna olika. Om ordföranden inte behandlar 
deltagarna konsekvent kan det betyda att mötet inte bedrivs deliberativt och att ordföranden 
använder kommunikativa maktstrategier som ett medel för makt, auktoritet och för att 
markera sociala positioner. Med kommunikativa maktstrategier menas att yttranden fälls med 
något kommunikativt mål i sikte. Här letar jag efter tydliga inslag där ordföranden behandlar 
deltagarna olika. Jag ser alltså på hur ordföranden uttrycker sitt ledarskap genom bemötandet 
av deltagarna eftersom det kan avslöja hur maktförhållandena mellan ordföranden, lärare och 
elever ser ut. Det är också värt att notera om det förekommer kommunikativa strategier från 
deltagare i syfte att behandla andra deltagare olika. De kommunikativa strategierna synas 
främst med hjälp av olika motpoler: samarbete – konkurrens, solidaritet – status, jämlikhet – 
hierarki, respekt – konfrontation.85 Å ena sidan visar ordförandens behandling eller bemötande 
av deltagarna samt förhållanden mellan dem tecken på samarbete, solidaritet, jämlikhet 
och respekt på en god deliberativ överläggning medan å andra sidan visar tecken som 
konkurrens, status, hierarki och konfrontation på att överläggningen inte verkar vara av god 
deliberativ karaktär då dessa tecken mer utesluter än innesluter deltagarna till gemensamma 
överväganden. Här måste jag betona att jag främst letar efter tecken på maktförhållanden som 
indikerar att deltagarna utesluts från överläggningar. 
               Med överlappning menar jag när talare överlappar varandras tal eller när flera 
deltagare börjar tala samtidigt. Det kan också innebära när en deltagare försöker tillskansa sig 
rätten att tala. I den givna klassrådssituationen tolkar jag sådana tillfällen till att deltagaren/
deltagarna bryter riktlinjer för hur ordet kan fördelas inom gruppen eftersom formerna för 
klassrådet ger ordföranden rätten att leda mötet.
               I samtalsanalysen plockar jag exempel från det transkriberade materialet och visar 
på olika meningar där kommunikativa strategier förekommer. Jag kommer att räkna en viss 
frekvens av överlappningar för att kartlägga i vilken mån gruppens olika medlemmar försöker 
tillskansa sig taltid i förhållande till varandra. Dessa redovisas i en tabell.
               Prosodiska drag som ordbetoning dvs. när deltagare uttrycker vissa ord med emfas, 
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kan visa på hur de försöker förstärka sitt budskap vilket kan få olika effekter på deltagarna. 
Detta är förstärkande maktmedel som kan påverka deltagare i olika riktningar. Intonation kan 
användas olika, antingen genom att deltagare höjer rösten eller sänker den till lågt röstläge 
(det finns fler varianter, men jag håller mig till dessa i analysen). Ett högre röstläge kan 
vara ett förstärkande maktmedel men ett lågt röstläge kan bidra till en förminskande effekt, 
dvs deltagare kan uppfatta den som uttrycker sig lågt att vara vag. Dessa drag måste alltid 
tolkas till vad som sägs och utifrån det dras sedan en slutsats. Interaktionen i den löpande 
meningskontexten avgör hur deltagare förhåller sig till dessa drag.
               De underfrågor som hör till samtalsanalysen är följande (för att se alla underfrågor1-
7, se Syfte och forskningsfråga, sid. 7):
1. Använder ordföranden kommunikativa maktstrategier? 1a) Hur förhåller sig ordföranden 
till överlappningar av tal respektive hur förhåller sig deltagarna till överlappningar av tal? 

Retorisk analys
Hur ordföranden leder klassrådsmötet är av vital betydelse för hur formerna för en 
överläggning ges, dvs. vilka maktförhållanden som råder mellan ordföranden, lärare, och 
elever. I den retoriska analysen utgår jag främst från Lennart Hellspongs modell, Förhandling 
som samtalsdidaktisk modell86 (se Retorisk teori, sid. 22). Hellspongs förhandlingsmodell 
används här som ett deliberativt ideal och att stämma av om klassråden bedrivs deliberativt 
av ordförandena. I analysen kommer jag använda mig av mån av yttranden, argumentation 
och actio för att belysa maktförhållanden. Med mån av yttranden menar jag hur talutrymmet 
fördelas frekvent, dvs. i vilken mån initiativ till yttranden tas av ordföranden respektive 
deltagarna av klassrådet. De flesta av deltagarna bör yttra sig, dvs. delta, för att klassrådet 
kan betecknas som deliberativt. Frekvensen och hur deltagarnas yttranden förhåller sig till 
varandra redovisas i en tabell. 
               Mån av yttranden och argumentation förenar en argumenterande överläggning 
med en kraftmätning där både social position och personlig auktoritet spelar en viktig roll. 
Om exempelvis ordföranden visar tendenser att övervägande lägga fram egna argument och 
ignorera deltagarnas argument kan inte klassrådet betecknas som deliberativt eftersom det 
snarare utesluter än innesluter deltagarna. Det kan alltså ge indikationer på att ordföranden 
inte lyssnar på deltagarnas behov. Det är särskilt intressant att se på hur ordföranden förhåller 
sig till lärarens argument och hur läraren förhåller sig till ordförandens. Om exempelvis 
läraren är passiv till argument från ordföranden som ger upphov till protester från eleverna 
kan det indikera att läraren accepterar hur ordföranden leder klassrådet, och tvärtom. Inom 
analysen ser jag på förhållanden som speglar kraftmätningar av social position och personlig 
auktoritet angående:

a) vilka frågor som ger upphov till konflikter 
b) om samma argument upprepas många gånger
c) hur man når fram till en uppgörelse där man är oense
d) om det görs en omröstning 
e) om ordföranden avlyssnar stämningen eller om det är några få som sinsemellan fattar 

beslut
               När det gäller actio i min analys kännetecknas det av den betydelse för hur 
deltagarna understryker det sagda med kroppsrörelser. Det kan gälla både för den personen 
som för tillfället talar men också för dem som lyssnar, eller inte lyssnar. Jag fokuserar alltså 
på hur kroppsrörelser hos deltagarna kan visa på antingen medverkande eller avståndstagande. 
Exempelvis kan ordförandens actio i förhållande till vad hon säger påvisa tecken på entusiasm 
i mer eller mindre grad vilket kan påverka deltagarna positivt eller negativt till att yttra sig i 
den löpande interaktionen. Deltagarnas actio kan också påvisa tecken på medverkande eller 
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avståndstagande. Actio kan alltså till viss del påvisa hur deltagarna förhåller sig till det som 
sägs, både utifrån den som talar men också de som lyssnar. 
               De underfrågor som hör till den retoriska analysen är följande (för att se alla 
underfrågor 1-7, se Syfte och forskningsfråga, sid 7):
2. Hur många av eleverna deltar muntligt i klassrådet? 2a) I vilken mån yttrar sig ordföranden 
och deltagarna?
3. Vad ger upphov till konflikt? 3a) Hur uttrycker ordföranden argument och hur bemöter 
ordföranden argument ? 3b) Upprepas samma argument många gånger? 3c) Hur når man fram 
till en uppgörelse där man är oense? 3d) Görs det omröstning? 3e) Avlyssnar ordföranden 
stämningen eller är det några få som sinsemellan fattar beslut?
4. Hur uttrycks ordförandens ledarskap i hennes actio och hur uttrycks deltagarnas i deras 
actio?

Ledarskapsanalys
Ledarskapsanalysen bygger på resultaten från de tidigare analyserna med kompletterande 
inslag som maktförhållanden87, turtagning88 och utreder om mötet verkar bedrivas 
deliberativt89. Slutligen stäms samtliga resultat av mot en ledarskapsmodell där jag ser på 
sambandet mellan ledarstilen och gruppklimatet. De maktförhållanden som synas är baserade 
på Bass modell (Bass 1990 - modell återgiven i Svedberg 1997:203, se Figur 3, sid 32). 
Här kommer jag att se på hur maktförhållandena ser ut mellan deltagarna och då ser jag på 
signifikativa drag där ordförandens ledarskap uttrycks starkt eller svagt och hur deltagarna 
förhåller sig till det, dvs hur gruppklimatet ter sig.
                Inom ledarskapsanalysen kommer jag att använda begreppet turtagning som 
egentligen hör till samtalsanalys. Men i klassrådssituationen är den lämplig att stämma 
av hur ordföranden leder klassrådet eftersom det kan ha avgörande betydelse för i vilken 
mån deltagarna får, eller tar chansen att yttra sig frekvent. Med turtagning menar jag att en 
deltagare antingen lyckas eller misslyckas avbryta den pågående talaren. Dessutom avslöjar 
sig avbrott/avbrottsförsök genom prosodiska signaler som förhöjd röststyrka, förändrat 
taltempo eller att talaren griper till speciella ord, fraser eller emfas för att fånga de andras 
uppmärksamhet. Det kan alltså vara ett sätt att skaffa sig interaktiv dominans. I den aktuella 
klassrådsituationen ser jag ett sådant förhållningssätt som tecken på försök att tillskansa sig 
makt över talutrymmet i klassrådet, därför är det intressant att se på hur deltagarna förhåller 
sig till varandra. Frekvensen redovisas i en tabell. 
               Som en avslutande översiktsanalys kommer jag att använda ledarskapsmodellen av 
Bass (1990) som ser på gruppdynamiken (återgiven av Svedberg 1997). Ledarskapsanalysen 
bygger alltså dels på resultaten från de tidigare analyserna och dels kompletterande inslag 
som maktförhållanden och turtagning (försök till interaktiv dominans). Utifrån det görs en 
utredning om mötet verkar bedrivas deliberativt. Sedan stämmer jag av resultaten med hjälp 
av ledarskapsmodellen (Bass 1990) som ser på sambandet mellan ledarstil och gruppklimat. 
Utifrån resultatens sammantagna helhetsintryck svarar jag sedan på min övergripande 
forskningsfråga (se Syfte och forskningsfråga, sid 7). Nedan visar Figur 3. de olika 
ledarstilarnas (auktoritär, abdikerad och demokratisk) förhållande till gruppen och varandra:
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De underfrågor som hör till ledarskapsanalysen är följande (för att se alla underfrågor 1-7, se 
Syfte och forskningsfråga, sid. 7):
5. Hur ofta försöker ordföranden och deltagarna avbryta den som talar? 5a) Hur ser 
maktförhållandena ut mellan ordföranden, läraren, och eleverna?
6.  Leder ordföranden klassrådet deliberativt?
7. Vilken stil har ordföranden i sitt ledarskap, auktoritär, abdikerad eller demokratisk?

               Resultaten från underfrågorna 1-5 ligger till grund för en övergripande 
avstämningsram som redovisas sammanfattande i fråga 6 och 7. I fråga 6 utreds om 
klassrådet kan betecknas som deliberativt och i fråga 7 stäms resultaten av och utreds där 
maktförhållanden mellan ordförande, lärare och elever avgör om ordförandens ledarstil 
är auktoritär, abdikerad eller demokratisk. De beteckningar som används att stämma av 
resultaten med är följande:

A. För att ledarskapets stil ska betecknas som auktoritärt ska ordföranden uppvisa 
tecken på: vertikal kommunikation, dvs. ordföranden talar snarare till deltagarna 
(monolog) än med dem (dialog); att ordföranden instruerar och styr i detalj, dvs. 
ordföranden har kunskapen; att ordföranden kräver ordning, form och lydnad. Om 
ordföranden uppvisar dessa tecken ska det också finnas tecken i gruppens klimat på att 
deltagarna reagerar med att uppvisa: likgiltighet och oengagemang; osjälvständighet; 
statushierarki; självhävdelse.

B. För att ledarskapets stil ska betecknas som demokratiskt ska ordföranden uppvisa 
tecken på: att hon ger utrymme för kommunikation, dvs. ger utrymme för dialog; 
att hon är grupporienterad, dvs. att ordföranden söker skapa en vi-känsla, där 
även ordföranden ingår; att hon delegerar auktoritet och makt. Om ordföranden 
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uppvisar dessa tecken ska det också finnas tecken i gruppens klimat på att deltagarna 
reagerar med att uppvisa: trygghet; en vi-känsla, tolerans; delaktighet; initiativ- och 
ansvarstagande.

C. För att ledarskapets stil ska betecknas som abdikerat ska ordföranden uppvisa tecken 
på: att hon är passiv; att hon är kvasihuman (sken-mänsklig, dvs. uppvisa oäkta 
hygglighet); att hon har oklart ansvar; att hon innehar oklart beslutsfattande. Om 
ordföranden uppvisar dessa tecken ska det också finnas tecken i gruppens klimat på 
att deltagarna reagerar med: att ha låg arbetsmoral, att uppvisa otrygghet, att det finns 
tendenser till djungelns lag, dvs. att deltagarna inte respekterar ordförandens ledarskap 
eller varandra.    

Analysernas samverkan
Undersökningen bygger på utvalda meningar eller sekvenser i materialets meningskontext där 
den löpande intigrerade kommunikationen ger effekter och påvisar maktförhållanden mellan 
deltagare i gruppen. De olika analyserna kompletterar varandra genom undersökningens 
påbyggnadsstruktur då underfrågorna bygger på varandra. Men analyserna samverkar 
också genom att de går in i och förstärker varandra eftersom alla analysverktygen ofta kan 
användas i en och samma interaktionssekvens. En sekvens som undersöks exempelvis genom 
samtalsanalys, där jag också kan använda mig av de andra analysmetoderna, förstärker 
interaktionens effekter i meningskontexten och därmed också undersökningens resultat. 
                    För att närmare åskådliggöra analysernas samverkan ger jag här exempel på hur 
samverkan kan se ut och hur interaktionseffekterna kan ge en sammantagen bild av ledarstilen 
(jämför A, B och C med tillhörande tabell nedanför):

A. Om ordföranden exempelvis utesluter vissa deltagare genom att använda sig av 
kommunikativa maktstrategier uppvisas hierarki (1a.) och tecken på att ordföranden 
inte behandlar deltagare jämlikt (2a). När inte ordföranden behandlar deltagare jämlikt 
förstärks det ytterligare om hon exempelvis samtidigt understryker det hon säger med 
ett förstärkande kroppsspråk (2c). Om ordföranden tar till interaktiv dominans genom 
yttrandet (3a) förstärks det ännu mer. Om deltagarna i den löpande interaktionen 
uppvisar likgiltigt kroppsspråk (2c), sänker rösten (1c) och tar få initiativ till yttranden 
(2b) pekar interaktionseffekten på att ordföranden uppvisar en auktoritär ledarstil (4).

B. Om ordföranden exempelvis innesluter deltagare via samarbete (1a) och lyssnar till 
deltagares behov (2a) i kombination med förstärkande kroppsspråk (2c) och olika 
tonfall och röststyrka (1c) pekar det på att ordföranden är grupporienterad och ger 
utrymme för dialog (3b-B). Då pekar interaktionseffekten på att ordföranden uppvisar 
en demokratisk ledarstil. 

C. Om ordföranden exempelvis använder låg röststyrka (1c) i kombination med ett 
dämpat kroppsspråk (2c) samtidigt som deltagare överröstar henne med initiativ till 
yttranden (2b) och interaktiv dominans (3a) i kombination med hög röststyrka och 
emfas (1c) kan interaktionen tolkas som att ordföranden är passiv (3b-C). Då pekar 
interaktionseffekten på att ordföranden uppvisar en abdikerad ledarstil (4).
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Tabellen nedan visar överskådligt analyserna och dess samverkan:

1. 
Samtalsanalys

2. 
Retorisk analys

3. 
Ledarskapsanalys

4. 
Interaktionseffekter 

1a. Kommunikativa 
maktstrategier 

(Ordföranden innesluter 
eller utesluta deltagare via 
samarbete-konkurrens, 
solidaritet-status, 
jämlikhet-hierarki, 
respekt-konfrontation)

2a. Deliberativt 
förhandlingsideal

(Ordföranden ger 
utrymme till: deltagares 
behov, jämlik demokrati,  
motsättningar, 
överläggningar, 
kraftmätning utan 
förödmjukelse, strävan 
efter uppgörelse)

3a. Försök till 
interaktiv dominans

(I vilken mån deltagare 
går in och avbryter 
varandra )

Den löpande 
interaktionen i 
meningskontexten 
uppvisar olika 
interaktionseffekter.

De tre analyserna 
bygger på varandra 
i nämnd ordning 
men går också 
in i varandra. 
Exempel från 
meningskontexten 
som hör till 
Samtalsanalysen 
kan också innehålla 
inslag som hör 
till Retorisk 
analys och/eller 
Ledarskapsanalys.

Maktförhållanden 
undersöks (3b), 
dvs. vilket sorts 
förhållande och 
karaktär
ledarstilen och 
gruppklimatet 
uppvisar. 

Alla analysresultat 
ligger till grund 
om ledarstilen är 
auktoritär, abdikerad 
eller demokratisk.

1b. Paralingvistiska 
signaler -
Överlappning

 (I vilken mån deltagare 
talar i munnen på 
varandra)

2b. Initiativ till 
yttranden 

(I vilken mån deltagare 
tar initiativ att yttra sig)

3b. Maktförhållanden 

(A. Ordföranden: har 
vertikal kommunikation, 
kunskapen, styr 
i detalj, kräver 
lydnad, där deltagare 
visar: likgiltighet 
osjälvständighet, 
statushierarki, 
självhävdelse)

(B. Ordföranden: ger 
utrymme för dialog, är 
grupporienterad, skapar 
vi-känsla, delegerar makt, 
där deltagare: är trygga, 
toleranta, tar initiativ och 
ansvar)

(C. Ordföranden: är 
passiv, kvasihuman, 
oklart ansvar, oklart 
beslutsfattande, där 
deltagare: är otrygga, 
uppvisar djungelns 
lag, inte respekterar 
ledarskapet eller 
varandra)

1c. Prosidiska drag

(Intonation, dvs olika 
tonfall eller röststyrka, 
och emfas – ord betonas, 
dvs. rösten uttrycker extra 
känsla)

2c. Actio 

(Förstärkande eller 
dämpande kroppsspråk i 
förhållande till det som 
sägs)
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Kritiska reflektioner 
Då undersökningen är två pilotfall och baseras på en kvalitativ metod ger den inte så många 
fall att jämföra med. De resultat som undersökningen ger kan därför inte ses som generella 
och representativa för andra skolor. Men man kan få en relativt autentisk återgivning av 
maktstrukturer, kommunikativa sociala mönster och hierarkisk ordning för just dessa två 
klassråd. 
                    Undersökningen är förklarande och i den ingår beskrivande element där 
mina valda teorier är de redskap som används som ram för förklaringen av de beskrivna 
fenomenen. Undersökningens resultat skulle kunna bli annorlunda med andra teorier som 
ram.90 Genom mina val av de kompletterande undersökningsmetoderna blir empirisk fakta 
”teoretiskt färgad” och därmed inte oberoende och neutrala i förhållande till teorierna vilket 
kan påverka de observationer som jag utfört. Jag kommer att använda Lennart Hellspongs 
teori, Förhandling som samtalsdidaktisk modell, som ett ideal, en ”avstämningsram” till 
en av underfrågorna (om klassrådens kommunikativa samspel är av deliberativ karaktär, 
se Retorisk teori, sid. 22). Den besvaras i de sammanfattande analysresultaten och bidrar 
till att karakterisera ordförandens ledarskap. Hade jag exempelvis utgått från Englunds 
teori om vad deliberativa samtal innebär, hade mina frågor och svar fått en annan karaktär, 
eftersom Englunds teori dels inte innefattar lärarens närvaro och inte heller ger utrymme för 
oliktänkande i lika hög grad, som Hellspongs didaktiska teori eftersom förhandlingsmodellen 
är mer precis. 
                    Andra aspekter jag är medveten om är exempelvis elevers olika utvecklingsnivåer 
och kamerans närvaro. Vad gäller utveckling kan elever skifta i vilken nivå de befinner sig. 
Dysthe (1995) tar upp begreppet ”scaffolding” eller stödstruktur för att beteckna den hjälp 
som vuxna och kamrater ger i den nära utvecklingszonen, och dialog med andra utgör en 
grundläggande del i detta stöd. Dysthe menar att det är svårare att tillämpa detta stödbegrepp 
på en lärarcentrerad undervisningsstrategi för en hel klass, i synnerhet med tanke på att 
eleverna sällan är på samma ställe i sin utvecklingszon.91 I min undersökning tar jag inte 
hänsyn till eller belyser elevernas eventuella utvecklingsnivåer, utan bara hur deltagarnas 
kommunikation förhåller sig till varandra i de konkreta situationerna.
                   Det finns inslag i videomaterialet där man tydligt kan se att elever är väldigt 
medvetna om kamerans närvaro vilket kan påverka intrycket av att klassråden är helt 
autentiska. Klassråden kan ha kommit att utspelas i viss mån annorlunda om inte kameran 
funnits på plats. I klassråd 9C visar följande meningar på kamerans närvaro:
               Mening nr 114 visar att ordföranden (Of1) mimar mot kameran frågandes om hon 
sitter i vägen. Detta händer ca 17 minuter in i videoupptagningen vilket indikerar på att 
ordföranden inte glömmer bort med tiden att kameran finns där. 
                Mening nr 178 visar att sekreteraren (Sek_f2) är medveten om kamerans närvaro 
då hon gör en uppåt-sidrörelse med huvuvdet och tittar snabbt skrattande in i kameran. Detta 
händer ca 20 minuter in i videoupptagningen.
               I klassråd 9D visar följande mening på medvetenhet om kamerans närvaro:
Mening nr 118 visar en pojke (Ep4) som skrattar snett vänd mot Ep3, vrider på sig ca 90°, 
upptäcker kameran, varpå skrattet fort försvinner, vrider sig tillbaka mot Ep3 igen. Detta 
händer ca 5 minuter in i videoupptagningen. Det är naturligtvis väldigt svårt att uppskatta i 
vilken mån kamerans närvaro påverkar deltagarna i samband med det som sker i klassråden. 
Vissa deltagare kan naturligtvis glömma bort kameran, andra kan glömma och återupptäcka 
den, och andra kan vara medvetna om den hela tiden.

               Jag upptäckte också att mitt eget förhållningssätt till materialet kom att förändras 
under transkriberingens gång. I takt med att jag blev förtrogen med personernas sätt att 
tala och röra sig rent visuellt tyckte jag att det sagda, den transkriberade texten ibland inte 
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överensstämde med mina första intryck av videobanden. Detta kan ha samband elevernas 
sätt att i mångt och mycket överlappa varandras tal vilket gjorde att många nyanser gick mig 
förbi i de allra första intrycken men som utkristalliserades då man gick tillbaka i banden 
och spelade upp dem gång på gång för att kunna uppfatta uttryck i kommunikationen som 
utspelades samtidigt. Mina första intryck av banden kunde exempelvis vara fokuserade på 
den eller de personer som dominerade talhandlingarna, medan närmare granskning gav fler 
underliggande uttryck för exempelvis elevers protester, passivitet eller försök till att tillskansa 
sig talutrymme. Detta ledde också till allt eftersom transkriberingen genomfördes kom jag 
att känna behov att gå tillbaka och checka om jag verkligen genomförde transkriberingen 
konsekvent. Därför kanske det transkriberade materialet också blev än mer precist ju mer jag 
transkriberade, dvs. ju mer övning och färdighet jag fick under transkriberingens gång. 
               En annan aspekt är att jag var väldigt försiktig med att tolka in värderingar utifrån 
vissa uttryck. Om exempelvis någon person skrattar åt någon annan kan det vara väldigt svårt 
att tolka den verkliga orsaken till varför personen skrattar. Egentligen är det bara den personen 
som skrattar som vet exakt vad han eller hon skrattar åt. 

Kap 5. Analysresultat

Analysresultat från klassråd 9C

Samtalsanalysresultat från klassråd 9C
1. Använder ordföranden kommunikativa maktstrategier? 
Exempel 1. 
Vid två tillfällen tilltalas samma elev, Ef3, med både förnamn och efternamnet när hon 
tilldelas ordet av ordföranden. (mening nr 166 ):

166 ”Of1  då kan vi inte lämna punkt Gröna Lund (.) Ef3 Ef3 ((ger Ef3 ordet 
genom att betona både hennes förnamn och efternamnet, enbart ef3 ges ordet i klassen med 
mer än enbart förnamnet))”

Flickan Ef3 är den enda eleven i hela klassen som ordföranden tilltalar genom att betona 
alla hennes namn ” Ef3 Ef3 ((ger Ef3 ordet genom att betona både hennes förnamn och 
efternamnet” (166). 
               Till meningskontexten hör att flickan i fråga kommer från en familj som har en pool 
hemma där ordföranden blir påmind om Ef3 sociala status ( mening 238-239):

238 ” Ef3 [*ja vi kan ha sånhär poolparty*] SKRATTAR ((vänd mot Ef5))

239 Of1 [vi måste tänka på vårt rekord Ef3] (.)”

Trots att Ef3 inte vänder sig direkt till ordföranden utan mot flickan, Ef5, som sitter till 
vänster om henne så kommenterar ordföranden vad Ef3 sagt och avslutar kommentaren med 
flickans namn, ” [vi måste tänka på vårt rekord Ef3]” (239). Detta indikerar att ordföranden 
söker Ef3:s uppmärksamhet trots att Ef3 inte pratat med ordföranden direkt. Ordföranden 
tilltalar ingen annan elev på samma sätt vilket jag tolkar som att ordföranden dels försöker 
ställa sig in hos Ef3 och dels ge Ef3 en högre social särställning jämfört med övriga elever. 
Vid ett senare tillfälle uttalar ordföranden namnen på Ef3 också med emfas, dvs uttalar 
namnen extra tydligt och tillgjort med karakteristiska ”lidingö-i” (mening nr 340): 

340 ”Of1  [Ef3 (.) >Ef:3 Ef:3 Ef3< har ordet ]((förställer rösten med ”Lidingö-i:
n”när förnamn, två mellannamn och efternamnet räknas upp, går och ställer sig framför till 
tavlan))”
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Här visar ordföranden tydligt att hon särbehandlar eleven i fråga genom att återigen namnge 
henne med alla hennes namn, eftersom hon är den enda i hela klassen som tilltalas på det 
viset. Men särbehandlingen sker också genom att ordföranden uttalar namnen med emfas 
”((förställer rösten med ”Lidingö-i:n”när förnamn, två mellannamn och efternamnet räknas 
upp” (340). Sammantaget pekar interaktionen i meningskontexten på att ordföranden ger 
flickan ifråga en högre status gentemot de andra deltagarna inför hela gruppen. 
               
Exempel 2. 
I ett annat exempel behandlar ordföranden en annan av deltagarna, Ep2, negativt inför 
gruppen genom att konfrontera honom (meningarna nr. 213 och nr. 216):

213 ”Of1 [+e Ep2 beredd] å göra de här+?”

216 ”Of1  [+kommer Ep2 å göra de här+?]”

Det som sker här är att ordföranden konfronterar en pojke genom att uppträda respektlöst. 
Istället för att tilltala eleven direkt (som också hade inneburit konfrontation), - Är du beredd 
att göra det här? - tilltalas eleven i tredje person, som om han inte befann sig i rummet ” e Ep2 
beredd] å göra de här+?” (213). Ordföranden ger dels intrycket av att tala ”över hans huvud” 
och dels söka medhåll av klassen, vilket jag tolkar är en maktdemonstration från ordförandens 
sida. Trots att talet sker överlappande annat tal hörs det klart och tydligt då det dessutom sägs 
med högt röstläge. Genom att ordföranden ifrågasätter Ep2:s trovärdighet två gånger inför 
hela gruppen pekar det på att ordföranden ger personen ifråga en låg status både gentemot 
sig själv men också gentemot de övriga deltagarna. Av meningskontexten att döma är pojken 
dessutom den enda av deltagarna som tilltalas ”över huvudet” på det här viset. Betänker man 
att ytterligheterna exemplifieras med att Ef3 tilldelas hög status och Ep2 tilldelas låg status, 
och att det sker under samma klassråd, så bidrar ordförandens sätt att uttrycka sig att påvisa en 
hierarkisk struktur där en person är mer värd, och en annan person är mindre värd än övriga 
deltagare. Detta förfaringssätt visar att ordförandens inte behandlar deltagare jämlikt, vilket 
inte heller kan anses vara demokratiskt.

1a) Hur förhåller sig ordföranden till överlappningar av tal respektive hur förhåller sig 
deltagarna till överlappningar av tal? 
I samtalsanalys ingår att se på hur man i gruppen tar initiativ till överlappande tal. Figur 4 
nedan visar i vilken omfattning deltagarna överlappar varandra och hur de förhåller sig till 
varandra i det transkriberade materialet:
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Tabellen visar att ordföranden mer än någon annan tar initiativ till överlappande tal i 
förhållande till andra alla deltagare. Detta är anmärkningsvärt eftersom det indikerar att 
ordföranden själv gör försök att tillskansa sig rätten att tala trots att hennes ledarskap ger 
henne rätten att leda mötet och därigenom fördela talutrymmet. Det indikerar att ordföranden 
inte ger utrymme till deltagarna att prata klart då hon själv är den som överlappar andras tal 
mest frekvent av alla. Värt att notera är också att Ep2, som har tilldelats lägst rang i hierarkin 
av ordföranden (se fråga 1 - Exempel 2, sid. 37 ), ligger på andra plats av överlappningar i 
förhållande till de andra i gruppen. Tabellen visar att han sin låga status i gruppen till trots gör 
flest försök att tillskansa sig talutrymme. Läraren håller här en förhållandevis låg profil när det 
gäller att överlappa andras tal då han ligger på delad åttondeplats i förhållande till de andra 
elva deltagarna i gruppen som tar initiativ till överlappningar. 

Retoriska analysresultat från klassråd 9C
2. Hur många av eleverna deltar muntligt i klassrådet? 
Värt att notera är hur många av eleverna i klassråden är tysta eller yttrar sig endast en gång 
under hela klassrådsmötet, eftersom klassråd verkar vara tänkt som ett forum där alla kan 
komma till tals. Den grafiska kartläggningen nedan, ger en överskådlig bild i vilken mån 
eleverna inte deltar muntligt i klassrådet. Figur 1. visar exakt vilka deltagarna som deltar 
muntligt, deltar knapphändigt (T), eller är tysta under hela klassrådet T, (underlaget är 
noggranna studier av videobandet även utöver det transkriberade materialet):
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Under hela klassrådsmötet i 9C är 7 av 21 elever tysta eller yttrar sig enstaka gång (33%). 
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2a. I vilken mån yttrar sig ordföranden och deltagarna?
Här har jag kartlagt i vilken mån alla deltagare yttrar sig och hur yttrandena fördelar sig i 
gruppen i det transkriberade materialet (se figur 5. nedan):
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Av naturliga skäl yttrar sig ordföranden mest frekvent då hon fördelar ordet, ställer frågor 
och svarar på frågor. Av alla elever som tar initiativ till att yttra sig är det 48 %. Vidare 
finns det 64 yttranden av pojkar och 24 yttranden av flickor som inte gick att lokalisera vid 
transkriberingen då personerna inte var i bild, vilket till en del självklart påverkar resultatets 
reliabilitet. Man kan ändå se att det endast är halva klassen som yttrar sig frekvent i de längre 
talhandlingarna eftersom de som talar i mer sammanhängande meningar alltid är med i bild i 
videoupptagningen. Detta indikerar att endast hälften av eleverna verkar vara engagerade att 
delta. Av de lokaliserade yttranden som upptog talutrymmet i det transkriberade materialet 
yttrar sig läraren (L) 9 % i förhållande till deltagarna.
 
3. Vad ger upphov till konflikt?   
Exempel 1.
Den fråga som ger upphov till mest konflikter gäller en avslutande bal som en grupp elever 
anordnar. Det som diskussionen framför allt gäller är en metod för parindelning (meningarna 
nr. 334-593) som den sk. balgruppen beslutat. Jag tolkar materialet som att vissa personer är 
väldigt frustrerade över att de inte verkar kunna påverka balgruppens beslut om parindelning. 
Beslutet om parindelningen verkar vara förankrat hos dem som tillhör balgruppen 
(meningarna nr. 525-536):

525 ”Ef6 a har ni liksom bestämt va som händer me dom som inte (.) får nån (.) 
[(xxx)]

526 Of1      [d vi då]  får vi i 
balgruppen sätta oss ner å:: försöka pussla ihop oss↓ (.)  för bordsplacering kommer de 
å va de skulle de ha vart även om den här dan inte vore (.)  nu e de bara att vi får mindre 
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människor å pussla ihop (.) >nä vi får till å me fler människor å pussla ihop eftersom vi 
måste pussla ihop dom två å två<

527  Ef4 men visst va de så att dom som inte ville gå men nån (.) kille eller tjej 
eller dom som ville gå själva eller men ån annan kompis fick göra de?

528 Of1 e asså/ 

529 Ef4  /(xxx) som inte kommer gå ihop

530 Fler [+A+A+] ((Fler gör ansatser till att börja saga något i mun på varann))

531 Ef5 [absolut] absolut absolut vä:grar gå me nån då får man de men då får 
man (.) prata me oss för att annars parar vi ihop folk (.) ja 

532 Ef3 ((räcker upp handen, men får inte ordet))

533 Fler MUMMEL

534 Ef5 [man kan vara så hära (.) asså]

535 Fler Ep [MUMMEL]

536 Ep2 [+men tänk om ni parar ihop nån+] (.) sen de där paret kommer till dej 
(.) sen man ba: (.) ja vill inte va me den paret↓ (.) >förstår du hur den andra känner [förstår 
ru förstår ru<]”

Här visar Ef6 att hon böjer sig för besluten som är fattade i balgruppen ”a har ni liksom 
bestämt va som händer me dom som inte (.) får nån” (525). När Ef4 sedan tar upp ett 
alternativ som skulle tillåta att eleverna kunde gå ensamma om de önskade, gör flera personer 
ansatser till att kommentera regler för parindelning ”[+A+A+] ((Fler gör ansatser till 
att börja saga något i mun på varann))” (530). Men en av balgruppens medlemmar, Ef5, 
överlappar ansatserna genom att använda sig av upprepningar vilket får effekten av att hon 
också får ordet ”[absolut] absolut absolu..t” (531). De regler som Ef5 sedan uttrycker utifrån 
balgruppens beslut om parindelning ger inte eleverna några alternativ till överläggning under 
klassrådet utan hänvisar dem till att kontakta balgruppen ”absolut vä:grar gå me nån då får 
man de men då får man (.) prata me oss för att annars parar vi ihop folk (.) ja” (531). Både 
Of1 och Ef5 tillhör balgruppen och har därmed medverkat och bestämt regler som inte verkar 
vara förankrade hos alla eleverna. Beslutet verkar inte vara förhandlingsbart vilket ger upphov 
till konflikt ”[+men tänk om ni parar ihop nån+] (.) sen de där paret kommer till dej (.) sen 
man ba: (.) ja vill inte va me den paret” (536).

Exempel 2.
En annan fråga är punkten klassråd. Ordföranden och Sekreteraren klagar över att de inte har 
haft fler klassråd. Med två månader kvar på terminen har de sammanlagt haft två stycken, 
detta inräknat (mening nr. 596):

596 ” Ef2_Sek eh: jaha de jag får väll vända mig till L dåh (.) det här är vårat 
första klassråd på vårterminen >förutom i fredags om jag minns rätt< +Ja vill gärna+ ha 
klassråd oftare↑”

Detta indikerar att skolan inte satt några fastställda former för i vilken mån klassråd bör 
bedrivas vilket eleven reagerar mot ” Ja vill gärna+ ha klassråd oftare” (596). Läraren 
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replikerar ovanstående med att om klassen vill ha klassråd så behöver de bara säga till 
(mening nr. 600):

600 ” L va [(.)][Oskar menar jag] >förlåt men SOläraren då om ja säger så< 
(.) har har nästa klassråd å om ni vill ha klassråd så säger till så får ni re (( Ep4 sitter och 
vickar på stolen))”

Läraren skjuter över ansvaret om att klassen ska få ha klassråd till eleverna själva ”..å om ni 
vill ha klassråd så säger till så får ni re” (600). Enligt Of1 och Ef2_Sek verkar majoriteten av 
lärarna inte varit särskilt intresserade av att ha klassråd (meningarna nr. 606-607 ):

606 ” Of1 Jag skulle vilja klaga [på att/]

607 Ef2_Sek [de e] fortfarande viktigt å ja asså ja e ledsen L men ja tycker 
det här har skötts jävligt dåligt av lärarna å du får gärna hälsa det till dom andra [(.) den] 
enda som hittills ens har engagerat sig i det här var Britta: å de var <första:> veckorna på 
vårterminen nej [höstterminen]”

Meningskontexten indikerar att skolan inte verkar prioritera klassråd i någon större 
utsträckning och därmed inte heller verkar uppmärksamma elevernas behov ” den] enda 
som hittills ens har engagerat sig i det här var Britta” (607). Läraren har tidigare skjutit 
över ansvaret om att klassen ska få ha klassråd till eleverna själva ” om ni vill ha klassråd 
så säger till så får ni re” (600), vilket verkar ge signaler till ordföranden att istället angripa 
elevrepresentanter istället för lärarna (meningarna nr. 608-611 ):

608 ” L [Djävligt?↑ a:::h↑ d↓]

609 Of1 [Höstterminen] >å det var då hon hade ansvar för det här< (hh)

610 Ef2_Sek +jag+/

611 Of1 /ja  hålle me↑ ja kan säga jag håller med Ef2_Sek [(.) Jag är 
jättebesviken på att des:kadit representanterna åh niorna har vart] (.) [de fr: asså de e (.) he:
mskt]” 

Här markerar läraren att sekreteraren har uttalat en svordom ” men ja tycker det här har skötts 
jävligt dåligt av lärarna” (607) och läraren använder både emfas och intonation ”[Djävligt?↑ 
a:::h↑ d↓]” (608) vilket jag tolkar är ett försök att bringa ordning med att visa sitt ogillande 
av att man svär. Sekreteraren försöker få ordet genom att höja rösten ”+jag+/” (610) men 
blir avbruten av ordföranden som raskt går över från att anklaga lärarna till att anklaga 
elevrepresentanter i stället ”Jag är jättebesviken på att des:kadit representanterna” (611). 
Konflikten innehåller en mängd komponenter, behov av klassråd, ansvarsfrågan om hur 
klassråd ska komma till stånd, elevrepresentanters agerande, uppförande – man ska inte svära 
etc. Men frågan om elevernas behov av fler klassråd avstannar i och med att ansvarsfrågan 
skjuts över till eleverna vilket gör att ordföranden vänder sin frustration till att gå ut över 
eleverna i stället (meningarna nr. 612-625 ):

612 Ep? [MUMMEL]

613 Ep1  [°fast de har vart (.) hela tiden°]

614 Ef2_Sek °nej det har varit bättre°

615 Ep1 (( Ep1 skakar på huvudet till svar))
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616  Of1 Ni niorna har int vart på hela (.) asså Ep9 [har] varit på nått möte men 
han är den enda som har vart Ruben (( Ep1 från klass 9D)) ha kommit instormandes (.) mitt 
i någon gång men det är liksom dom som vart där ((Viftar förebrående mot klassen med 
whiteboard pennan som pekpinne))

617 Ef?    [°Jo°]

618 Fler SKRATT [MUMMEL↑]/

619 Of1 / [Niorna är dom som har mest erfarenhet] dom som har mest kunskap 
de e dom som kan skiten ↑ (.) å ni gör de inte >de är liksom bara synd<↓ ((Viftar med 
pennan över huvudet för att understryka de betonade orden))(.) är det nån som har nån mer 
punkt på klassrådet?

620 43.47-Slut på sekvens J (efterfrågan av klassråd)

621 43.48 – Sekvens K: Tröjdiskussion

622 Ep? Neh

623 Ep4 [Får vi gå?]

624 Ep1 [Övrigt]

625 Of1 övrigt nån

Trots att det var sekreteraren som tog upp punkten klassråd får varken hon eller övriga 
deltagare någon uppmuntran av ordföranden att diskutera ärendet vidare. Ordförandens 
förebråelser ”Jag är jättebesviken på att des:kadit representanterna” (611). får en dämpande 
negativ effekt på eleverna vilket gör att de talar med låg röst, tystnar, skrattar eller mumlar 
(”[°fast de har vart (.) hela tiden°,]” (613), ”°nej det har varit bättre° ” (614),  ”( Ep1 
skakar på huvudet till svar)), ” SKRATT [MUMMEL↑]/” (615). När ordföranden har luftat 
sin frustration och frågat deltagarna om de vill säga något om klassråd ” är det nån som har 
nån mer punkt på klassrådet?” (619) blir effekten att ingen vill säga något ” Neh” (622), ” 
[Får vi gå?]” (623) och att de vill lämna punkten ” [Övrigt]” (624). Sedan går ordföranden 
helt sonika vidare till nästa punkt ” övrigt nån” (625). Då ordföranden agerar auktoritärt och 
förebrår deltagare är konflikten, behovet av fler klassråd fortfarande inte utredd när hon går 
vidare till nästa punkt.

3a) Hur uttrycker ordföranden argument och hur bemöter hon argument?
Exempel 1.
En av klassrådspunkterna är det rådande skoförbudet (meningarna nr. 41-52):

41 ”Of1 håller alla med Ep2 om att sånt som (.) rör den här skolan inte har något 
med oss att göra eftersom vi bara har två månader kvar

42 Fler  Nä

43 Ep2 Nä asså det var inte så ja mena ((Ep2 räcker upp handen))

44 Of1 föresten så enligt mig så e det vi som har mest erfarenheter av skolan 
det är vi som vet vad som behövs o inte behövs göras så vi borde liksom (.) [skolan 
kommer aldrig förbättras (x)]
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45 Ep2 [ja menade inte så] ja mena så här (.) de blev så extra dyrt för att eh 
>dom ska (.) asså dom ska< torka de dära alla skor smutsig (.) sen jag har gått här sen sexan 
typ ja har inte fått ha skor varför ska min lille bror eller nån annan få ha skor dom ska få 
kämpa som ja också

46 Fler  SKRATT

47 Ep? (någonting som känner det där)

48 L Vilken motivering

49 Fler Ja  SKRATT

50 Of1 så Ep2 fast du >vänta vänta< (.) >eh ja tycker v lämna de< e det någon 
mer som har något på den punkten?

51 Fler KORT PAUS

52 Of1 Elevrådet (.) Ep9?”

En bit in i punkten, Skoförbud, frågar ordföranden efter om klassen håller med Ep2, men 
nöjer sig sedan med att själv argumentera för förbudet ”..enligt mig så e de vi som har mest 
erfarenheter av skolan de e vi som vet vad som behövs o inte behövs göras..” (44). Efter det 
att läraren kommenterat Ep2:s argument ”varför ska min lille bror eller nån annan få ha skor 
dom ska få kämpa som ja också” (45) med att gå in med en kommentar ”Vilken motivering” 
(48) avslutar ordföranden raskt punkten med att lämna den ” eh ja tycker v lämna de” (50), 
och diskussionen är stendöd. 
               Det som händer här är att ordföranden nöjer sig med att själv argumentera ” enligt 
mig så e det vi som har mest erfarenheter av skolan det är vi som vet vad som behövs o 
inte behövs göras” (44). Hon knyter inte heller an till vad läraren kan tänkas mena med sin 
kommentar utan uttrycker sin åsikt att lämna punkten ” eh ja tycker v lämna de” (50).
Trots att hon frågar om deltagare har mer att säga ” e det någon mer som har något på den 
punkten” (50) bjuder hon inte in deltagare att yttra sig i frågan eftersom hon först uttrycker 
sin åsikt att lämna punkten ” eh ja tycker v lämna de” (50). Här använder ordföranden sitt 
ledarskap auktoritärt till att själv ge argument för att sedan negligera Ep2:s argument. Här 
bemöter ordföranden argument med att själv kommentera, men inbjuder sedan inte till 
fortsatta överväganden utan går raskt vidare ”Elevrådet (.) Ep9?” (52).

Exempel 2.
Vidare in i baldiskussionen bemöter ordföranden en elev med att tillrättavisa honom 
(meningarna nr. 411-416 ):

411 ”[+ va] fa:n+ (.) +hyr en [loka:l+ i ställe↓]

412 Ep? [(va dusnu ställe)]

413 Fler PAUS

414 Ep? °ja gympasal°

415 Ep? [°gympasal°]

416 Of1 [+sån här idé+]  >vänta< (.) ((till Ef6 som sitter med uppräckt hand)) 
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såna här idé:er ni har (.) ni behö:ver inte skrika ut dom rakt a:v (.) ni vi finns (.) asså vi går 
ju i eran klass (.) ni kan alltid komma å säja dom till oss de ko [de kostar ingenting (.) å vi 
vill gärna de] ((står och pillar/vickar smått på en elektromagnetisk mojäng på katedern))”

Här visar meningskontexten att eleverna inte verkar ha fått vara med och besluta om balens 
former utan det är balgruppen som verkar ha mandat att besluta i frågan. När Ep4 ifrågasätter 
lokalen för balen svarar inte ordföranden på Ep4:s argument ”..hyr en [loka:l+ i ställe” (411) 
utan vänder sig i stället till hela klassen ”såna här idé:er ni har (.) ni behö:ver inte skrika ut 
dom rakt a:v” (416). Här bemöter ordföranden Ep4:s uttalande med att ignorera hans person 
genom en indirekt tillrättavisning där hon bemöter Ep4:s kommentar till att innebära hela 
klassen med att säga ni ”såna här idé:er ni har ” (416) men också genom en uppmaning till 
hela klassen att komma med förslag till den regerande balgruppen ”ni kan alltid komma å säja 
dom till oss de ko [de kostar ingenting (.) å vi vill gärna de]” (416) Ordföranden använder 
här sin auktoritet både i egenskap av ordförande och i egenskap av medlem i balgruppen att 
tillrättavisa klassen. Här bemöter alltså ordföranden inte deltagarna till att inbjuda dem till 
diskussion under klassrådet genom att lyfta fram sin auktoritet genom sitt ledarskap. Här visar 
ordföranden att hon vill gärna ha förslag ”ni kan alltid komma å säja dom till oss” (416) men 
att hon inte vill diskutera förslag i vidare bemärkelse under själva klassrådet. Reaktionen blir 
att deltagarna dämpar sig på en gång i den efterföljande meningskontexten och att deltagare 
byter ämne (meningarna nr 417-427):

417 ” Ef2_Sek låt bli VISKAR ((tar tag i mojängen för att stanna upp 
rörelsen))

418 Fler     [MUMMEL]

419 Ef6 ((sitter och väntar på ordet, himlar med ögonen, leker med pennan, kliar 
sig i håret med andra handen))

420 Fler MUMMEL

421 Of1 °Ef6° ((ger Ef6 ordet))

422 Ef6 [va hetere (.) ska ^åttorna^servera eller]

423 Ep4 ((sitter och leker/snurrar ett papper på bänken med pennas hjälp))

424 Fler [MUMMEL]

425 Of1 [ja:]

426 Fler  [MUMMEL]

427 Ef6 [hur äre me dom då?]”

Många elever reagerar med att sitta och mumla ” MUMMEL” (420) men tar inga initiativ 
till att diskutera eller fråga om det föregående. Det indikerar att de flesta av eleverna 
reagerar passivt ”((sitter och leker/snurrar ett papper på bänken med pennas hjälp))” (423) 
och tillbakadraget ”[MUMMEL]” (424),  ”[MUMMEL]” (426). Och den elev, Ef6, som 
tar initiativ till en fråga, gör det genom att byta ämne ” ska ^åttorna^servera eller” (422). 
Ordföranden bemöter här elevernas argument auktoritärt med tillrättavisningar som indikerar 
att eleverna ska lyda och uppträda korrekt vilket får effekten av att eleverna tystnar och byter 
ämne. 
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3b) Upprepas samma argument många gånger?
Exempel 1.
Särskilt inom baldiskussionen använder ordföranden sig av argument som indikerar att 
ledarskapet är auktoritärt (meningarna nr. 572-588):

572 ” Ep2 nä asså  inte ä så hära ni kan inte para [nån som allri går] me de 
personen förstå ru

573 Ef3    [de e de som e meningen]

574 Of1 +Ep2+

575 Ep2  tänker ni på såhära/

576 Of1 /vi kommer fsst/

577 Ep2 />vänt< få ja bra fråga om ni tänker såhära (.)/ ((räcker upp handen och 
vill fortsätta ha ordet))

578 Of1 /ja förstår din fråga/

579 Ep2 /(x) asså känslor hur dom [funkar du vet (.) (xxx)]/

580 Ef?   [ så här värsta (x)]

581 Of1   [ja ↑förstår din] fråga↓

582 Of1 / +Ep2+ (.)+ Ep2+(.) ja förstår din fråga å de e därför som vi har satt 
den här dagen imorron så att ↑du: ska få↓ välja vem du vill gå: me (.) å inte vi↓

583 Ep2 jahar/

584 Of1 /↑men om du väljer å inte göra de↑ (.) då har vi inge annat val (.) å då 
kommer vi å fråga dej till slut (.) e de okej om vi har satt dej me den här personen

585 Fler KORT PAUS

586 Ep4 men tänk om den personen (.) den andra personen inte vill da

(allmänt mummel och skratt)

587 Of1 >stackars Ep2< 

588 Ep2 >stackars mej<↑  (ironiskt)/ ja (skratt och mummel)/”

En av eleverna, Ep2, tar upp sociala argument mot parindelningen ”nä asså  inte ä så hära ni 
kan inte para [nån som allri går] me de personen förstå ru” (572) varpå ordföranden svarar 
med att avbryta Ep2, höja rösten och använda sig av personligt auktoritetsargument ”/ +Ep2+ 
(.)+ Ep2+(.) ja förstår din fråga” (582). Detta upprepar hon tre gånger, först genom att 
avbryta ” /ja förstår din fråga/” (578), sedan genom att överlappa ” [ja ↑förstår din] fråga↓
” (581) och genom att höja rösten när hon tilltalar eleven ”/ +Ep2+ (.)+ Ep2+(.) ja förstår 
din fråga” (582), vilket ger en förstärkande auktoritär effekt. Här tolkar jag att ordförandens 
ledarskap uttrycker en auktoritet som gränsar till förmynderi i stil med hur en förälder talar till 
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sitt barn utan att vilja lyssna på vad barnet säger. Ordföranden vill inte lyssna på Ep2:s behov 
då hon avbryter honom ”jahar/” (583), utan vill i stället styra parindelningen i detalj ” men 
om du väljer å inte göra de↑ (.) då har vi inge annat val (.) å då kommer vi å fråga dej till slut 
(.) e de okej om vi har satt dej me den här personen”. Effekten blir att hela gruppen tystnar 
en kort stund ” KORT PAUS” (585). När sedan en annan elev, Ep4, tar ordet efter pausen och 
ändå ifrågasätter balgruppens förfarande ”men tänk om den personen (.) den andra personen 
inte vill da” (586) använder ordföranden återigen auktoritetsförhållandet förälder barn genom 
att tilldela Ep2  låg social status genom att förminska honom inför hela klassen ”Stackars 
Ep2” (587). Här uttrycker ordföranden ett nästintill orubbligt auktoritärt ledarskap. Därmed 
visar ordföranden också hela gruppen att det inte lönar sig att komma med invändningar 
eftersom beslutet om parindelningen redan är fattat av balgruppen och därför verkar till 
synes vara oåterkalleligt vilka protesterna än må vara. Men hon visar det genom ett ojämlikt 
beteende där hon tilldelar Ep2 låg status gentemot sig själv och de övriga.

Exempel 2.
Ordföranden verkar vilja att deltagarna ska komma med förslag och uppmanar dem till det vid 
två tillfällen, men uppmaningarna rymmer samtidigt tillrättavisningar vilket ger effekten av 
dubbla budskap (mening nr. 416 och nr. 445 ):

416 ”Of1 [+sån här idé+]  >vänta< (.) ((till Ef6 som sitter med uppräckt hand)) 
såna här idé:er ni har (.) ni behö:ver inte skrika ut dom rakt a:v (.) ni vi finns (.) asså vi går 
ju i eran klass (.) ni kan alltid komma å säja dom till oss de ko [de kostar ingenting (.) å vi 
vill gärna de] ((står och pillar/vickar smått på en elektromagnetisk mojäng på katedern))

417 Of1 /+de e nittinio åsikter som i ska ta hänsyn till+ (.) pls lärana och alla 
tyckh olika↓ (.) såre komme a ta tid (.) ((snörper på munnen)) har ni idéer (.) +Kom mä:
rom+ ( .) klart ni ska: (.) >men (.) [ni kan inte skrika] ut dom ni kan inte bara säja  +fa:n va 
dålit usch skit samma varför gör ni inte så här+  (.) utan säj bara [amen vi] har ja har den 
här idén ja tyckt skull va bra< ((vrider på kroppen, gestikulerar med pennan engagerat))”

Å ena sidan uppmanar ordföranden eleverna ” ni kan alltid komma å säja dom till oss de ko 
[de kostar ingenting å vi vill gärna de]” (416); ”har ni idéer (.) +Kom mä:rom+ ( .) klart 
ni ska:” (417), å andra sidan tillrättavisar hon deltagarna auktoritärt hur de ska uppträda ”ni 
behö:ver inte skrika ut dom rakt a:v” (416), ” men (.) [ni kan inte skrika] ut dom ni kan inte 
bara säja  +fa:n va dålit usch skit samma varför gör ni inte så här+  ” (417), och utrycker 
därmed ett hierarkiskt ledarskap. Ordföranden positionerar sig i en högre maktställning 
där hon inte inbjuder till diskussion eller till en tillåtande atmosfär där olika åsikter kan 
höras, eftersom hon bemöter protester mot parindelningen auktoritärt utan att vilja lyssna på 
deltagarnas behov (se ovan Exempel 1, sid. 46).

Exempel 3.
Sekreteraren tycker att det förestående förfaringssättet i parindelningen nästkommande dag är 
”pinsamt” (meningarna nr. 455-456):

455 ” Ef2_Sek men asså (.) +hu::r pinsamt kommer de inte å va:: å ba: (.)[ om 
de e en vanlig lektion såär ↑hej ja skulle vilja prata me de e hu::r uppenbart som helst]

456 Of1 [((Of1 gör slutgest genom att röra båda händerna vertikalt i midjehöjd, 
räcker sedan upp högerarmen småhoppandes))]

Ordförandens respons på yttrandet pekar inte på att hon öppnar upp för andra alternativ ”Of1 
gör slutgest genom att röra båda händerna vertikalt i midjehöjd” (456) eller att hon bjuder 
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in andra deltagare att säga något då hon vill ha ordet själv ”räcker sedan upp högerarmen 
småhoppandes” (456). Sekreteraren ger sig dock inte utan påpekar än en gång att det är 
pinsamt (meningarna nr. 457-462):

457 Ef2_Sek +om man dessutom har en skylt (.) me vem man frågar för [så] 
bli det tio gånger mera pinsamt än om man frågar själv/ ((knackar eftertryckligt med höger 
pekfinger i katedern)) 

458 Of1      [+ett+] ((räcker upp handen och gör 
en etta med pekfingret))

459 Of1 /+men men+ (.)+menalla göre tillsammans (.) alla göre tillsammans+ 
((sänker pekfingret och pekar på första men:et på Ef2_Sek och de andra två men:en mot 
klassen, på alla gör de tillsammans -  slår hon pekfingret eftertryckligt på pennan i andra 
handen))

460 Ep? asså ja kommer [(xxx)]

461 Fler  [FLER RÄCKER UPP HANDEN]

462 Of1  [+nittifyra elever+]

Ordföranden svarar sekreteraren med att avbryta henne ”/+men men+ (.)+menalla göre 
tillsamman (.) alla göre tillsammans+” (459) vilket också har en förstärkande effekt då hon 
upprepar sig två gånger. Dessutom använder hon sig av ett yvigt actio som också förstärker 
det hon säger ” + ((sänker pekfingret och pekar på första men:et på Ef2_Sek och de andra två 
men:en mot klassen, på alla gör de tillsammans -  slår hon pekfingret eftertryckligt på pennan 
i andra handen” (459), (se också fråga 4 – Exempel 8, sid. 58). Ordföranden negligerar sedan 
många av deltagarna trots att de räcker upp handen ” [FLER RÄCKER UPP HANDEN]” (461) 
och använder sitt ledarskap till att behålla ordet för att ytterligare argumentera för sin sak med 
hög röst ”[+nittifyra elever+]” (462). Ordföranden vill vare sig släppa ifrån sig ordet eller 
inbjuda andra deltagare till diskussion vilket inte ger intryck av att klassrådet är deliberativt. 
Istället går ordföranden, med ett auktoritärt förfaringssätt, in för att uppmana deltagarna att 
göra som hon säger (meningarna nr. 463-466):

463 Ef5  [men a]

464 Of1 +↑nittifyra elever kommer att skämma bort sej själv↓ (.) så: man 
behöver inte göra de (.)↓  ja säj ja: sagt de till flera stycken ni får komma själva (.) men då 
måste ni säja till (.) +tre+  ((Ef2_Sek skrattar retfullt utåt mot klassen))

465 Fler KORT PAUS

466 Of1 bju de bjud ut nån (.) >ja ja kan inte säja ja tycker de här e en bra idé ja 
kan inte säja att de skull hjälpa nån att< i:nte: ha en sån här da (.) en sån här da kommer att 
↑uppma:na↓ folk å göra de (.) såna [som inte skulle våga]

Ordföranden fortsätter att argumentera för sin sak ”nittifyra elever kommer att skämma 
bort sej själv↓” (464) och uppmana deltagarna ”bju de bjud ut nån” (466). Ordförandens 
personliga auktoritära förfaringssätt utesluter därmed andra deltagare och klassrådet verkar 
snarare bedrivas informativt än deliberativt ” en sån här da kommer att ↑uppma:na↓ folk 
å göra de” (466). De argument som upprepas av sekreteraren ”pinsamt” (455, 457) och 
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ordföranden ”alla göre tillsammans” (459) ,och , ”nittifyra elever” (462, 464) tas inte upp till 
diskussion och leder än mindre till överväganden angående förfaringssättet för parindelningen 
nästkommande dag. Ordföranden visar därmed att balgruppens beslut om parindelning inte 
är förhandlingsbart vilket får deltagare att sluta räcka upp handen och tystna ”KORT PAUS” 
(465). Däremot leds eleverna in på frågor om vilka regler som gäller (se Fråga 5 – Exempel 5, 
sid. 63).

3c) Hur når man fram till en uppgörelse där man är oense?
Exempel 1.
I meningskontexten böljar en diskussion fram och tillbaka om antingen att besöka Gröna 
Lund eller att göra en dagsaktivitet med klassen, eller göra både och (meningarna nr. 63-325). 
Så småningom lämpar ordföranden över ansvaret till läraren (meningarna nr. 312-314):

312 ” L  nej ja tycker inte (.) +ja hade inte för avsikt att vi skulle bestämma 
någonting nu+ men kunde man inte låta asså om ni känner för det kan vi bestämma att vi 
gör en dags aktivitet? Om ni vill göra det?

313 Of1 +kan vi lämna över ansvaret till L?+

314 Fler [A::]”

När ordföranden frågar gruppen om man ska lämna över beslutsfattandet till läraren ”+kan vi 
lämna över ansvaret till L?+” (313) och samtliga instämmer ” [A::]” (314), har läraren redan 
uttryckt sin mening ”+ja hade inte för avsikt att vi skulle bestämma någonting nu+” (312). 
Här syns tydligt att lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens. Det indikerar 
att det är läraren som har den slutgiltiga bestämmanderätten över klassrådet.

Exempel 2.
När baldiskusisonen pågått ett bra tag och vissa deltagare fortfarande protesterar angående 
parindelningen tar ordföranden helt sonika och lämnar punkten med att bolla över frågan till 
en utsedd klassrepresentant (meningarna nr. 582-585):

582 ” Of1 >nu lämnar ja den här punkten< (.) >om ni vill fråga nånting fråga 
nån i balgruppen sen< (.) >Ep5 e väl er representant? Han e väl den som [kan ta de här 
bäst]<((Pekar med hela handen mot Ep5))

583 Ep Fler [Ep5]

584 Ep7 °Ep5 hejhej° ((Håller upp handen på Ep5))

585 Fler MUMMEL NÅGON DRAR EN JÄTTESUCK”

I diskussionen om parindelning i den förestående balen kommer man inte till någon 
uppgörelse. Ordföranden använder här sin auktoritet och beslutar att det är slutsnackat ” nu 
lämnar ja den här punkten<” (582). Det verkar som att balgruppen har mandat i frågan om 
parindelningen och eleverna har inget alternativ än att rätta in sig i ledet ” >om ni vill fråga 
nånting fråga nån i balgruppen sen<” (582). Här ger ordföranden inget utrymme till vidare 
diskussion eller omröstning utan agerar informativt snarare än deliberativt. Ordföranden 
utövar sitt ledarskap auktoritärt genom att bolla över eventuella frågor från klassen till en 
klassrepresentant ”Ep5 e väl er representant? Han e väl den som [kan ta de här bäst]”  (582) 
trots föregående protester. När sedan ordföranden använder ett kommandobeteende mot Ep5 
”((Pekar med hela handen mot Ep5))” (582) ger Ep5 själv noll respons tillbaka medan hans 
bänkkamrat håller upp handen åt honom ”((Håller upp handen på Ep5))” (584) och deltagare 
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suckar ljudligt ” NÅGON DRAR EN JÄTTESUCK” (585). Sammantaget leder ordförandens 
auktoritära sätt inte till någon gemensam uppgörelse och att deltagare uppvisar tecken 
likgiltighet.

3d) Görs det omröstning?
Exempel 1.
När det gäller frågan om parindelning som ger upphov till mest konflikt tas inga initiativ 
till omröstning. Däremot vid många andra tillfällen tas initiativ till omröstning, både av 
ordföranden och av elever (mening nr. 170, nr. 175, nr. 223, nr. 227, nr. 296):

170 ”Of1 +Vilka härinne vill göra en gratisaktivitet med klassen↓ +?”

175 ”Of1 +så+ (.) majoriteten vill göra nånting (.) +vilka härinne är beredda att 
betala för att göra nånting me klassen+↓?”

223  ”Ef4 >fråga! hur många kan [tänka] sig samla in [pengar] å arbeta för å få 
ihop nånting< ((tar ordet vinkande med handen och uppmanar till omröstning))”

227 ”Of1  +okej ↑hur många hä:r (.) e villiga (.) å gö::ra nånting+ >för å få ihop 
pengar<↓ (.) +sjunga dansa: (.) hjälpa till måla nån städa nåns hem (.) Va barnvakt (.) panta 
burkar (.) vilka här e beredda å göra nånting↓”

296 ”Of1 Vilka här inne kommer följa med eller vill följa med på Grönan?(.) två 
fyra sex åtta nio tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton (.) arton Ef2_sek”

Det tas alltså inga initiativ till omröstning i den frågan som ger upphov till mest konflikt 
– parindelningen. Jag tolkar att den troliga anledningen till det är ordförandens ovillighet 
att lyssna på deltagarnas behov, ordförandens auktoritära ledarskap och att ordföranden inte 
ger något utrymme till omröstning eftersom beslutet om parindelningen redan är fattat av 
balgruppen och därmed oåterkalleligt (se 3b – Exempel 1, sid. 46). 
               Ordföranden frågar inte heller deltagare efter vad de kan tänkas vilja göra utan 
frågan är styrd till att involvera dem som kan tänkas sig göra nånting ”hur många hä:r (.) e 
villiga (.) å gö::ra nånting” (277) där ordföranden själv kommer med förslag på vad det kan 
innebära ”sjunga dansa: (.) hjälpa till måla nån städa nåns hem (.) Va barnvakt (.) panta 
burkar (.)” (277). Ordföranden varken tillfrågar eller utreder om deltagare har några förslag 
på vad de kan tänka sig att göra. Vad aktiviteterna skulle kunna innebära ges enbart i en 
vertikal kommunikation utifrån ordförandens tankar vilket indikerar ett auktoritärt ledarskap 
där ordföranden styr och talar till deltagare, men också att ordföranden inte ger deltagare 
utrymme att prova olika uppfattningar mot varandra.

Exempel 2.
Av meningskontexten att döma föregås inte omröstningarna av överväganden mellan 
deltagare i någon större omfattning (meningarna nr. 161-174):

161 Of1 +ska v ska vi lämna punkt Gröna Lund+?

162 Ep2 [>vi e redan klara nu<]

163 Ef [°nä:°]

164 Ef3 ((räcker upp armen över huvudet))

165 Ef4 ((räcker upp handen med armbågen vilande på bänken))
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166 Of1 då kan vi inte lämna punkt Gröna Lund (.) Ef3 Ef3 ((ger Ef3 ordet 
genom att betona både alla hennes förnamn och efternamnet, enbart Ef3 ges ordet med mer 
än enbart förnamn))

167 Ef3 nä men asså (.) ska vi kolla hur många som vill gå: på Grönan  å hur 
många de  e som vill ha sånhär [dag både ock eller nånting]

168 Ep4           [+>a gå å ta e papper ti all klassen] så punkt slut<+

169 19.24 – Sekvens F: Omröstning i form av handuppräckning

170 Of1 +Vilka härinne vill göra en gratisaktivitet med klassen↓ +?

171 Fler ((några börjar tveksamt räcka upp händerna. Läraren som sitter allra 
längst bak i klassrummet räcker tydligt upp handen))

172 Ef5 hellre än att?

173 Of1 +nä e ba vill >göra gratisaktivitet me klassen<+

174 Fler ((Ef6, Ef3, Ef4, Ep4, L, Ep9, Ep1, Ef9 och Of1 räcker upp armen. De 
som inte räcker upp armen är Ep8, Ep7, Ep6 och Ep5. Skymda eller osäkra antaganden är 
Ef7, Ef5, Ef8, Ep10, Ep11, Ep12, Ep2,  Ef2_Sek och Ep3.))

Ordföranden frågar först om de ska lämna punkten Gröna Lund ” ska v ska vi lämna punkt 
Gröna Lund” (161) men kommer själv fram till beslutet att de inte kan det ”då kan vi inte 
lämna punkt Gröna Lund” (166), utan att ge ordet till någon deltagare innan trots att de räcker 
upp handen ” räcker upp armen över huvudet” (164). När sedan Ef3 får ordet uppmanar hon 
ordföranden att kolla efter med klassen vad de vill göra ” ska vi kolla hur många som vill gå: 
på Grönan  å hur många de  e som vill ha sånhär [dag både ock eller nånting” (167).
               Men ordföranden håller sig sedan inte till punkten Gröna Lund utan hoppar till 
punkten gratisaktivitet ” Vilka härinne vill göra en gratisaktivitet med klassen” (170) vilket 
gör deltagare tveksamma ”några börjar tveksamt räcka upp händerna” (171). Eleverna 
verkar inte riktigt förstå vad omröstningen gäller ”hellre än att?” (172). Av meningskontexten 
att döma har deltagare svårigheter med hur de ska förhålla sig till ordförandens frågor 
(meningarna nr. 183-188):

183 Of1 +vilka här (.) e beredda (.)å bara göra (.) en aktivitet me klassen >för att 
så många som möjligt ska komma?< ((Of1 räcker upp armen)) 

184 Ep1 va?

185 Ef? va?

186 Ep?  [Va?]      

187 Fler  [MUMMEL]

188 Fler ((Ep4, Ef3 och L räcker upp handen. Flera syns inte i bild))

Deltagarna verkar inte förstå vad ordföranden menar ”va?” (184), ” va?” (185), ” [Va?]” 
(186), ” [MUMMEL]” (187) vilket jag tolkar som att deltagarna inte fått diskutera eller 
överväga vad alternativen egentligen innebär (meningarna nr. 199-201):
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199 Of1  >vilka härinne (.) men ja vill veta de< vilka härinne e beredda å göra 
de? (.) upp me en hand (.) +att vi avstår från Gröna Lund (.) >för att så många som möjlit 
ska kunna va me< [å ha rolit me] ((Of1 räcker själv upp handen))

200 Ep?  [men måste man] avstå från nånting (x)/

201 Of1                      /+näe:+ >ja bara undra om vilka 
som e beredd å göra de<  KORT PAUS de e [bara min egen] nyfiken

Deltagarna verkar fortfarande inte förstå vad ordföranden menar då hon verkar ha tydliga 
avsikter att auktoritärt styra omröstningen åt det håll hon själv önskar ”+att vi avstår från 
Gröna Lund (.) >för att så många som möjlit ska kunna va me< [å ha rolit me]”(199), 
vilket gör att deltagare har svårt att förhålla sig ”men måste man] avstå från nånting” (200). 
Deltagare har inte fått chansen att överväga frågorna mellan varandra vilket gör att det uppstår 
förvirring vad ordföranden menar. Omröstningarna präglas av att de inte föregås av att 
deltagarna får överväga varandras åsikter innan, utan ordföranden framhåller auktoritärt sina 
egna i avsikt att styra omröstningar åt det håll hon själv önskar.

Exempel 3.
Det görs ingen omröstning i frågan som ger upphov till konflikt, punkten klassråd, då skolan 
inte verkar prioritera klassråd (se Fråga 3 – Exempel 2, sid. 41). Läraren har besvarat kritiken 
med att om de vill ha fler klassråd behöver de bara säga till, så får de det (mening nr. 600):

600 ” L va [(.)][Oskar menar jag] >förlåt men SOläraren då om ja säger så< 
(.) har har nästa klassråd å om ni vill ha klassråd så säger till så får ni re (( Ep4 sitter och 
vickar på stolen))”

Det verkar som om eleverna måste säga till om de vill ha klassråd. Att klassråden inte blir av 
om inte eleverna tar upp det med lärarna. En elev, Ep4, uttrycker högt sin mening och menar  
att det är ingen idé då de snart ska lämna skolan (mening nr. 604):

604 ” Ep4 meh he hur långt ä de kvar två månader [wo:ho::::]”

Det indikerar att eleven inte känner något engagemang för frågan. Av deltagarna är det 
ordföranden och sekreteraren som är mest upprörda över att de inte fått ha fler klassråd. 
(mening nr 607-611):

607 ” Ef2_Sek [de e] fortfarande viktigt å ja asså ja e ledsen L men ja tycker 
det här har skötts jävligt dåligt av lärarna å du får gärna hälsa det till dom andra [(.) den] 
enda som hittills ens har engagerat sig i det här var Britta: å de var <första:> veckorna på 
vårterminen nej [höstterminen]

608 L? [Djävligt?↑ a:::h↑ d↓]

609 Of1 [Höstterminen] >å det var då hon hade ansvar för det här< (hh)

610 Ef2_Sek +jag+/

611 Of1 /ja  hålle me↑ ja kan säga jag håller med Ef2_Sek [(.) Jag är 
jättebesviken på att des:kadit representanterna åh niorna har vart] (.) [de fr: asså de e (.) he:
mskt] 

Här tolkar jag att det syns en tydlig markering av att de flesta av lärarna inte prioriterar 
klassråd eftersom de inte verkar se till att de bedrivs ”den] enda som hittills ens har 
engagerat sig i det här var Britta:” (607) om inte eleverna själva tar initiativ till dem. Läraren 
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har bollat över ansvarsfrågan om klassrådens existens över på eleverna ” å om ni vill ha 
klassråd så säger till så får ni re” (600) vilket får ordföranden att förebrå klassrepresentanter 
” Jag är jättebesviken på att des:kadit representanterna åh niorna har vart” (611). Av 
meningskontexten att döma reagerar dock de flesta med tystnad eller väldigt lågmälda 
kommentarer (meningarna nr. 612-615 ):

612 ”Ep? [MUMMEL]

613 Ep1  [°fast de har vart (.) hela tiden°]

614 Ef2_Sek °nej det har varit bättre°

615 Ep1 (( Ep1 skakar på huvudet till svar))”

Eleverna reagerar med att mumla ”[MUMMEL]”  (612), prata lågmält ” °nej det har varit 
bättre°” (614) och tystna ” ((Ep1 skakar på huvudet till svar))” (615) vilket jag tolkar som 
en effekt av att ordföranden förebrår dem men också att de inte är vana vid att bestämma 
om ärenden som gäller dem själva. Trots att sekreteraren efterlyser engagemang från lärarna 
och uttrycker behov tas inga initiativ av eleverna eller ordföranden till omröstning eller 
diskutera möjligheten till fler klassråd. Läraren ger inte heller mer respons då han har bollat 
över ansvarsfrågan till att ligga på eleverna. Då läraren angett att eleverna själva måste 
be om klassråd för att de ska bli av, fortsätter ordföranden att förebrå klassrepresentanter 
(meningarna nr. 616-624):

616 ” Of1 Ni niorna har int vart på hela (.) asså Ep9 [har] varit på nått möte men 
han är den enda som har vart Ruben (( Ep1 från klass 9D)) ha kommit instormandes (.) mitt 
i någon gång men det är liksom dom som vart där ((Viftar förebrående mot klassen med 
whiteboard pennan som pekpinne))

617 Ef?    [°Jo°]

618 Fler SKRATT [MUMMEL↑]/

619 Of1 / [Niorna är dom som har mest erfarenhet] dom som har mest kunskap 
de e dom som kan skiten ↑ (.) å ni gör de inte >de är liksom bara synd<↓ ((Viftar med 
pennan över huvudet för att understryka de betonade orden))(.) är det nån som har nån mer 
punkt på klassrådet?”

620 43.47-Slut på sekvens J (efterfrågan av klassråd)

621 43.48 – Sekvens K: Tröjdiskussion

622 Ep? Neh

623 Ep4 [Får vi gå?]

624 Ep1 [Övrigt]

Ordföranden anklagar representanterna för att de inte engagerar sig tillräckligt ” Ni niorna har 
int vart på hela (.) asså Ep9 [har] varit på nått möte men han är den enda som har vart Ruben 
(( Ep1 från klass 9D)) ha kommit instormandes (.) mitt i någon gång men det är liksom dom 
som vart där” (616). I kraft av sitt auktoritära ledarskap far hon ut över sina klasskamrater 
vilket får effekten att deltagare inte tar några initiativ till diskussion ”[°Jo°]” (617), ” SKRATT 
[MUMMEL” (618). Ordföranden tar inga initiativ till diskussion som kan leda till lösningar på 
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problemet, utan håller sig till att förebrå eleverna ”[Niorna är dom som har mest erfarenhet] 
dom som har mest kunskap de e dom som kan skiten ↑ (.) å ni gör de inte >de är liksom 
bara synd” (619). Det ger ingen tillåtande atmosfär eller möjligheter till en övervägande 
förhandling. Läraren sitter också tyst och gör inga ansatser till några inlägg vilket indikerar att 
han inte lägger sig i hur ordföranden leder klassrådet. När ordföranden tagit ut sin besvikelse 
på eleverna är det ingen i klassen som verkar ha lust att ta upp tråden när ordföranden frågar 
” är det nån som har nån mer punkt på klassrådet?” (619). Utan deltagare uppvisar istället 
tecken på ovillighet att diskutera vidare ” Neh” (622), ” [Övrigt]”  (624) och likgiltighet ” 
[Får vi gå?]” (623). Chansen till överväganden är förbi och diskussionen är stendöd innan 
den ens började. Ordförandens auktoritära sätt ger inget utrymme till samarbete vilket inte 
heller leder till överläggning eller omröstning trots elevernas uttryckta behov av fler klassråd.

3e) Avlyssnar ordföranden stämningen eller är det några få som sinsemellan fattar 
beslut?
Exempel 1.
Trots att frågan som väcker mest konflikt, parindelningen, upprör känslor bland deltagare, 
gör inte ordföranden några ansatser till försök att förändra de beslut som tidigare tagits i 
balgruppen (meningarna nr. 536-545 ):

536 ” Ep2 [+men tänk om ni parar ihop nån+] (.) sen de där paret kommer till dej 
(.) sen man ba: (.) ja vill inte va me den paret↓ (.) >förstår du hur den andra känner [förstår 
ru förstår ru<]

537 Of1 [+Ep2+] (.) ja har sagt de å ja kommer å säja de vi är inte dumma (.) vi 
e inte korkade↓

538 Ep? hur vet du?

539 Ep2 +men om ja blir parad sen dära+ du kommer du vet sådär (.) a  >åsså 
kommer ru < sm så du ba nä::e ((Ep2 illustrerar att han försöker hålla om ngn med 
högerhanden)) du ska inte va me meh nä::e (.) tänk dej hon står dära hon har klätt sej värsta 
fint hon står där (.) nä::e nä::e

540 Fler SKRATT ((mest från bakre delen av klassrummet)) [HÖGLJUTT 
MUMMEL] ((några i främre delen av klassrummet ler))

541 Of1  [+Ef3 (.) Ef3+] ((först nu får Ef3 ordet upprepar här enbart 
förnamnet))

542 Ep2 °Förstår du va jag menar°

543 E? schh::::

544 Of1 Ef3

545 Ef3 först får man väl va [medveten om att om man inte får har nån att gå me 
å sen så struntar i å säja till så blir man ju ihoppa:rad me nån då får man väl ta de]”

Här replikerar ordföranden Ep2:s oro ”men tänk om ni parar ihop nån+] (.) sen de där paret 
kommer till dej (.) sen man ba: (.) ja vill inte va me den paret” (536) med auktoritetsargument 
”vi är inte dumma (.) vi e inte korkade↓” (537) vilket indikerar att ordföranden verkar mena 
att det är upp till balgruppen att besluta om hur parindelningen ska gå till och att beslutet om 
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parindelningen inte är förhandlingsbart. Ordföranden svarar inte på Ep2:s oro ” men om ja blir 
parad sen dära+ du kommer du vet sådär (.) a  >åsså kommer ru < sm så du ba nä::e ((Ep2 
illustrerar att han försöker hålla om ngn med högerhanden)) du ska inte va me meh nä::e” 
(539) utan ger istället ordet till Ef3. Ef3 visar att hon accepterar de uppsatta reglerna ”om man 
inte får har nån att gå me å sen så struntar i å säja till så blir man ju ihoppa:rad me nån då 
får man väl ta de” (545). Ytteligare en flicka, Ef5, uttrycker sin förhoppning att alla vill vara i 
par (mening nr. 551):

551 ” Ef5 /ja hoppas att alla vill va i par (.) [för de e mycke bättre]”

Ef5 uttrycker en värdering ” för de e mycke bättre” (551) men varför det är ”bättre” med 
par tas aldrig upp till diskussion, utan beslutet med parindelninge gäller, oavsett vad någon 
tycker. Av meningskontexten verkar ordförandens auktoritära sätt haft en dämpande effekt på 
gruppen  (meningarna nr. 557-565):

557 ” Of1 nån som har nån fråga på balen

558 Ep? nä fan [(vi ha inte tid nu fan)]

559 Of1  nån [som e ↑emot de här↓?] (.) nån som tycker de här e schi:t 
de: e ju (.) v va e de vi håller på me va ede för dumheter vi har fått?↓

560 Ef2_Sek ((LER STORT snabbt mot klassen och vänder sig sedan mot  

Of1))

561 Ep3 [((räcker flinande upp handen, får inte ordet))]

562 Fler  [FNISS]

563 Of1 förutom Ep2  

564 Fler KORT PAUS NÅGRA DRAR ANDAN

565 Of1 okej bra”

När ordföranden frågar efter frågor från deltagare angående balen ” nån som har nån fråga 
på balen” (557) reagerar deltagare med likgiltighet ” nä fan [(vi ha inte tid nu fan” (558). 
Trots att ordföranden frågar rakt ut om de är någon som är emot ”nån [som e ↑emot de här↓
?]..” (559) verkar inte deltagare vara pigga på att kommentera ” [FNISS]” (562). Och trots 
att Ep3 räcker upp handen ” ((räcker flinande upp handen, får inte ordet))” (561), ignorerar 
ordföranden honom fullständigt och vänder i stället uppmärksamheten till Ep2 som protesterat 
mest ”förutom Ep2” (563). Effekten blir att ordföranden antyder att det endast är Ep2 som 
är emot parindelningen och därmed underförstått att majoriteten är överens. Följden blir att 
deltagarna tystnar och några drar uppgivet andan ”NÅGRA DRAR ANDAN” (564). Då gruppen 
verkar foga sig blir ordföranden nöjd ” okej bra” (565) vilket ger effekten av att deltagarna 
uppför sig bra, dvs. fogar sig i reglerna för parindelningen. Då tar en av flickorna, Ef4, ordet 
(mening nr. 567-569):

567 ”Ef4 ((räcker upp handen samtidigt som hon börjar prata)) >[asså 
sen så får man] får ja bara säja en sak<  (.) asså  sen så är de liksom att blir man 
ihopparad å så vill man inte bli ihopparad se till å frå:ga [nån da asså (.) [de e lite] 
de som e poä:ngen
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568 Ef?      [mmm]

569 Of1 de här vi gav er: de här valen att ett att alla ska kunna välja vem 
dom vill gå me  (.)  å två att alla ska göre de samtidit så att inge behöve skämmas 
(.)Ep2! ((slår med pennan mot handen eftertryckligt))”

Här indikerar Ef4 att man ska följa de uppsatta reglerna men uppmanar också eleverna att 
göra det ”..se till å frå:ga [nån da asså.. de som e poä:ngen” (567). Ordföranden hänvisar 
till beslutet ”de här vi gav er” (569) vilket indikerar att ordföranden vill instruera och styra 
i detalj. Varken ordföranden eller Ef3 verkar dock bry sig om att lyssna på möjligheten att 
någon kan bli ratad eller bli ensam om ingen vill gå med den personen balgruppen kan komma 
att para ihop dem med (meningarna nr. 570-573):

570 ” Ep2 asså hu:r vet ni: vem man vill bli parad me asså  >förstår ru<? [ 
Asså hur]

571 Ef3             [dom skiter i de] ((vänder 
sig bakåt mot Ep2))

572 Ep2 nä asså  inte ä så hära ni kan inte para [nån som allri går] me de 
personen förstå ru

573 Ef3    [de e de som e meningen]”

Trots att Ep2 protesterar mot balgruppen ” asså hu:r vet ni: vem man vill bli parad me 
asså  ” (570), ” nä asså  inte ä så hära ni kan inte para [nån som allri går] me de personen 
förstå ru” (572) verkar Ef3 totalt nonchalera det  ”dom skiter i de] ((vänder sig bakåt mot 
Ep2” (571), ”de e de som e meningen” (573). Sammantaget verkar det vara medlemmar 
från balgruppen, Of1 Ef4 och Ef3 som styrt beslutet om parindelningen vilket här verkar 
fungera som ett tungt icke-förhandlingsbart auktoritetsargument. Ordförandens auktoritära 
sätt verkar ha en dämpande effekt på gruppen. Sekreteraren som tidigare protesterat och tyckt 
att parindelningen är pinsam, har tystnat (se Fråga 3b – Exempel 3, sid. 47). Och den som 
protesterar mest, Ep2, verkar inte ha någon speciellt framskjuten plats socialt sett då knappast 
någon verkar vilja komma till hans undsättning eller komma med uppföljande frågor. 
Baldiskussionen är den fråga som ger upphov till mest konflikt eftersom den upptar en rätt 
stor del av klassrådsmötet (20%) och de flesta av deltagarna agerar uppgivet och likgiltigt. 

4. Hur uttrycks ordförandens ledarskap i hennes actio och hur uttrycks deltagarnas i 
deras actio? 
Exempel 1
Inledningsvis står ordföranden och skriver upp punkter på tavlan som ska tas upp under mötet. 
Hon skriver med stor stil vilket gör att punkterna syns tydligt vilket tyder på att ordföranden 
tänker på att hela klassen, även de som sitter längst bak, ska kunna se (se Bilaga 1. – Förord 
till transkribering, sid. 115). När hon pratar med klassen vänder hon på sig så att hon står med 
framsidan mot klassen (mening nr. 3):

3 ” Of1 +kan ni läsa va de står+? ((vrider sig med ansiktet mot klassen med 
armarna utåt och händerna uppåtvridna))”

Här visar ordföranden att hon är mån om att alla kan se vad hon skriver. Kroppens ställning är 
öppen mot mottagarna och visar på en medveten öppenhet och vilja till kontakt med deltagare.
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Exempel 2
Ordföranden agerar med ett aktivt actio för att förstärka bilden av sin ordföranderoll 
(meningarna nr. 15-17):

15 ” Of1 +då ta vi å+ (.) +>kan alla godkänna att vi ska öppna mötet<+? ((rycker 
på axlarna))

16 Fler +Ja+

17 Of1 ((knackar whiteboardpennan två gånger formellt i bordet))”

Här använder ordföranden sitt kroppsspråk för att understödja sitt yttrande ”(( rycker på 
axlarna))” (15) och går också in i ordföranderollen på ett tydligt sätt genom att förstärka 
ledarskapet med ett tydligt actio ”knackar whiteboardpennan två gånger formellt i bordet” 
(17).

Exempel 3
Ordföranden förstärker sitt budskap med sitt actio (mening nr. 94-95):

94 Ef5 fast (.) ((räcker upp handen)) >ere int asså ejentligen< ere inte lite sent 
påkommet å (.) komma på å samla in pengar nu: asså (.) om vi ska göra de man måste 
lissom planera va:d ska vi göra >asså de e liksom när vi e klara me de så ere liksom en 
vecka kvar av ni:an< typ

95 ” Of1 de tro ja de bro på s va ja säjer de bro på oss vi e en hel klass me 
människor härinne å de e två månader kvar (.) tro me:j de går (x) ((sitter och slår med 
pennan på sitt knä upprepade gånger))”

När deltagare ifrågasätter förslaget att samla in pengar ” < ere inte lite sent påkommet å 
(.) komma på å samla in pengar nu: asså” (94) kontrar ordföranden med att söka övertala 
deltagare genom sin egen personliga auktoritet ” de tro ja de bro på s va ja säjer de bro på 
oss” (95). Här uppmanar ordföranden och driver på deltagarna sin egen åsikt ” tro me:j de 
går” (95) till att få fram en kollektiv viljeyttring. Budskapet förstärks genom emfas ”tro me:
” (95) och eftertryckligt actio ”((sitter och slår med pennan på sitt knä upprepade gånger))” 
(95). Här uttrycker ordföranden personlig auktoritet genom att hänvisa till sig själv och 
förstärker yttranden med ett livligt actio.

Exempel 4
Ordföranden sitter uppflugen på katedern under större delen av klassrådet (mening nr. 281):

281 ” Of1 Då gör vi det (.) ((slår eftertryckligt med pennan i handen, sitter med 
korslagda ben på katedern))”

Positionen gör att ordföranden sitter lite mer upphöjd än övriga deltagare ” sitter med 
korslagda ben på katedern))” (281). När hon inte sitter på katedern, står hon upp vilket också 
gör att hon befinner sig en aning högre än övriga. Denna position i kombination med ett aktivt 
och eftertryckligt actio ”slår eftertryckligt med pennan i handen” (281) kan få den effekten på 
deltagarna att det förstärker hennes auktoritet och ledrskap.

Exempel 5
I en situation visar tre pojkar upp ett oengagerat och likgiltigt actio (meningarna nr. 316-317):

316 ” Ef2_Sek (vill L ta ansvaret?)
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317 Fler ((Ep4, Ep3, Ep6 lägger sina huvuden ner på bänken))”

När ordföranden frågar om läraren vill ta på sig ansvaret ”(vill L ta ansvaret?)” (316) i en 
fråga där eleverna inte kommit fram till en uppgörelse lägger deltagare ner sina huvuden 
på bänken framför dem ” Ep4, Ep3, Ep6 lägger sina huvuden ner på bänken” (317) vilket 
gör att de inte längre har ögonkontakt med ordföranden. Deltagarnas beteende indikerar en 
likgiltighet för frågan och för vad som sker vilket är ett signifikativt tecken när ledarskapet är 
auktoritärt.

Exempel 6
Ordföranden använder actio för att ytterligare förstärka den personliga auktoritet hon ger 
uttryck för (meningarna nr. 355-356):

355 ” Of1 [+>nej nu ska ja förklara för tro mig+< +ja har varit me från början ja 
kan de här+ VÄLDIGT HÖGRÖSTAD

356 Ofl ARGT BESTÄMT ((Of1gör först stoppgest med båda händerna  och 
slår sedan med whitebordpennan mot katedern))”

Ordföranderollen förstärks av att ordföranden höjer rösten betänkligt ” VÄLDIGT 
HÖGRÖSTAD” (355), pratar med emfas ” nej nu ska ja förklara för tro mig+< +ja har varit 
me från början ja kan de här” (355) och använder ett argt och bestämt actio ”Of1gör först 
stoppgest med båda händerna och slår sedan med whitebordpennan mot katedern” (356). Här 
nöjer sig inte ordföranden med att göra en stoppgest utan förstärker gesten ytterligare med 
att slå pennan ljudligt i katedern och se både arg och bestämd ut. Detta är starka signaler som 
ordföranden använder i avseende att förstärka sin personliga auktoritet inför deltagarna, men 
också i syfte att förstärka att det är ordföranden som har kunskapen.

Exempel 7
Vid ett tillfälle sitter en av pojkarna och leker med ett papper (mening nr. 423):

423 ” Ep4 ((sitter och leker/snurrar ett papper på bänken med pennas hjälp))”

Pojken verkar inte speciellt engagerad utan sitter och leker ” sitter och leker/snurrar ett 
papper på bänken” (423) . Till meningskontexten hör att ordföranden strax innan kommit 
med dubbla budskap, först uppmanat och sedan tillrättavisat deltagarna i samma mening (se 
fråga 3b – Exempel 2, sid. 47) vilket verkar få en oengagerad effekt på deltagarna.

(Exempel 8)
Ordföranden använder actio för att förstärka sina argument när förfarandet angående 
parindelning kritiseras av sekreteraren (meningarna nr. 457-459):

457 ” Ef2_Sek +om man dessutom har en skylt (.) me vem man frågar för [så] 
bli det tio gånger mera pinsamt än om man frågar själv/ ((knackar eftertryckligt med höger 
pekfinger i katedern)) 

458 Of1      [+ett+] ((räcker upp handen och gör 
en etta med pekfingret))

459 Of1 /+men men+ (.)+menalla göre tillsammans (.) alla göre tillsammans+ 
((sänker pekfingret och pekar på första men:et på Ef2_Sek och de andra två men:en mot 
klassen, på alla gör de tillsammans -  slår hon pekfingret eftertryckligt på pennan i andra 
handen))”
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Här använder sekreteraren hög röst och emfas ” +om man dessutom har en skylt (.) me vem 
man frågar för [så] bli det tio gånger mera pinsamt än om man frågar själv” (457) men 
också actio för att förstärka det hon uttrycker ”knackar eftertryckligt med höger pekfinger 
i katedern” (457). Detta får ordföranden att kontra med ytterligare hög röst och emfas ” 
/+men men+ (.)+menalla göre tillsammans (.) alla göre tillsammans+” (459) och ett ännu 
yvigare actio än sekreteraren ”räcker upp handen och gör en etta med pekfingret” (458), ” 
((sänker pekfingret och pekar på första men:et på Ef2_Sek och de andra två men:en mot 
klassen, på alla gör de tillsammans -  slår hon pekfingret eftertryckligt på pennan i andra 
handen)” (459). Ordförandens agerande är ett sätt att söka övertyga deltagarna om att hennes, 
ordförandens argument är det rätta. Ordföranden gör inga ansatser att fråga deltagarna om det 
är fler som upplever det som ”pinsamt”, vilket indikerar ett väldigt auktoritärt beteende som 
inte bjuder in till diskussion utan snarare utesluter andras åsikter.

Exempel 9
När ordföranden bestämmer sig för att avsluta diskussionen om parindelningen lämnar hon 
över eventuella frågor till Ep5 (meningarna nr. 589-591):

589 ”Of1 >nu lämnar ja den här punkten< (.) >om ni vill fråga nånting fråga 
nån i balgruppen sen< (.) >Ep5 e väl er representant? Han e väl den som [kan ta de här 
bäst]<((Pekar med hela handen mot Ep5))

590 Ep Fler [Ep5]

591 Ep7 °Ep5 hejhej° ((Håller upp handen på Ep5))”

Här använder ordföranden actio och pekar militäriskt med hela handen för att förstärka att hon 
lämnar punkten och eventuella frågor över till en klassrepresentant ”Pekar med hela handen 
mot Ep5” (589). Ep5 svarar med att uppträda likgiltigt och ger noll respons tillbaka då gesten 
indikerar att han blir kommenderad snarare än tillfrågad. Bänkkamraten till Ep5 reagerar på 
kommandobeteendet genom att tilltala honom med låg röst ”°Ep5 hejhej° ” (591) men också 
genom att hålla upp hans hand åt honom ” Håller upp handen på Ep5” (591) vilket indikerar 
att Ep5 är tämligen likgiltig. Ordförandens actio förstärker kommandobeteendet till att likna 
ordergivning vilket får en likgiltig effekt från den tilltalade.

Exempel 10
När ordföranden vill att deltagarna ska vara tysta förstärker hon det med sitt actio (mening nr. 
594):

594 ” Of1 +Perros punkt i klassråd (.) kan alla vara tysta+ ((arg mimik))”

Genom att se arg ut ” arg mimik” (594) signalerar ordföranden att deltagarna inte uppför sig 
som de ska, men beteendet speglar förhållandet förälder till barn. Ordföranden spelar på sin 
auktoritet och ledarskapet uttrycker rätten att vara arg.

Exempel 11
Ordförandens har precis sagt att hon är besviken på vissa sk. representanter i klassen vilket får 
en dämpande effekt på gruppen (meningarna nr. 613-616):

613 ”Ep1  [°fast de har vart (.) hela tiden°]

614 Ef2_Sek °nej det har varit bättre°

615 Ep1 (( Ep1 skakar på huvudet till svar))
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616 Of1 Ni niorna har int vart på hela (.) asså Ep9 [har] varit på nått möte men 
han är den enda som har vart Ruben (( Ep1 från klass 9D)) ha kommit instormandes (.) mitt 
i någon gång men det är liksom dom som vart där ((Viftar förebrående mot klassen med 
whiteboard pennan som pekpinne))”

Ep1 yttrar sig först med låg röst ”°fast de har vart (.) hela tiden° ” (613) , men yttrar sig 
inte alls vid nästa tillfälle, tystnar, men visar att han inte håller med via sitt kroppspråk ”Ep1 
skakar på huvudet till svar” (615). Ordförandens tidigare förebråelser får Ep1 att sänka 
rösten och tystna.. Ordföranden använder actio till att spä på och förstärka sina förebråelser 
”Viftar förebrående mot klassen med whiteboard pennan som pekpinne” (616) vilket ger en 
uppläxande effekt och hämmar deltagarna till tystnad. Därmed utesluter snarare än innesluter 
ordföranden deltagarna från talutrymmet. Ordföranden uppehåller sig kring hur det har varit 
genom vertikal kommunikation och tar inga initiativ till att få igång någon diskussion varken 
till att utreda eller till att överväga i avsikt att förbättra rådanden förhållanden och tillgodose 
behovet av fler klassråd.

Ledarskapsanalysresultat från klassråd 9C
5. Hur ofta försöker ordföranden och deltagarna avbryta den som talar?
Ordföranden bör genom sitt ledarskap se till att fördela ordet och se till att alla får komma 
till tals. Ordförande bör också se till att deltagarna får prata klart. I figur 6 nedan ser jag på i 
vilken mån gruppdeltagarna går in och avbryter varandra i pågående tal i det transkriberade 
materialet:
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Tabellen visar att ordföranden är den person som mest frekvent avbryter andra när de talar. 
Det är anmärkningsvärt då det är ordföranden som ska se till att alla får komma till tals. 
Resultatet pekar på att ordföranden söker tillskansa sig själv den större delen av makten 
över det offentliga talutrymmet och skaffar sig på så sätt ytterligare interaktiv dominans. 
Ordföranden avbryter 44 % av totalt sett alla försök av deltagarna (även de elever som inte är 
lokaliserade) i förhållande till deltagarna som avbryter 56 %. 

5a) Hur ser maktförhållandena ut mellan ordföranden, läraren, och eleverna?
Exempel 1.
Vid ett tillfälle tar ordföranden initiativ till att ge läraren talutrymme under klassrådet genom 
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att fråga honom om han vill ta upp någon punkt från lärarna, trots att det inte verkar höra till 
klassrådet, (mening nr. 9):

9 ”Of1 +vare: nån+ info från lärarna? ↑”

Detta tolkar jag som att det tyder på att ordföranden är ovan vid att ta på sig ledarskapet och 
bedöma vilka punkter som hör till själva klassrådet. Läraren bemöter ordföranden genom 
att respektera ordförandens ledarskap genom att bolla över beslutet om lärarpunkten till 
ordföranden (mening nr. 11):

11 ”L ja om ni vill ha de som punkt så °ha ja de°↓”

Läraren går ner i ett avvaktande röstläge i slutet ” så °ha ja de°↓ ” (11). Värt att notera 
är klassens reaktion på det uppenbara maktskiftet då läraren lämnar över auktoriteten till 
ordföranden (meningarna nr. 12-14):

12 ”Of1 °okej°

13 Fler SKRATT ((vår tolkning på skrattet är det uppenbara maktskiftet av där 
den

normalt auktoritära läraren lämnar över makten till eleven/ordföranden))

14 Ef2_Sek  *°ja om ni absolut måste ha de (.) >då kan vi ta<°*”

Ordföranden bemöter jakande läraren med att svara i samma låga, avvaktande röstläge ” 
°okej° ” (12) vilket jag tolkar som att varken läraren eller ordföranden är särskilt vana vid 
situationen klassråd och maktskiftet med att ledarskapet för tillfället övergår till ordföranden. 
Situationen med det uppenbara maktskiftet får klassen att brista ut i skratt. Sekreteraren 
kommenterar det sagda med skratt i rösten med samma avvaktande röstläge som ordföranden 
och läraren ” *°ja om ni absolut måste ha de (.) >då kan vi ta<°* ” (14). Detta tolkar jag 
som ett tecken på att ordföranden inte är van vid att förfoga över och leda och fördela 
talutrymmet under klassråd, utan bjuder in läraren till att ge sin information (information om 
en säkerhetsfråga från Swebus) vilket sedermera också tar klassrådets tid i anspråk. Lärarens 
bemötande visar dels på att han respekterar ordförandens ledarskap men också att han här inte 
lägger sig i formerna för hur klassrådet bedrivs, utan låter ordföranden bestämma. Läraren 
låter klassrådet också ta den tid det tar, som i det här fallet är hela lektionen.

Exempel 2.               
Ett annat exempel på hur läraren bemöter ordförandens ledarskap är när han visar henne 
respekt genom att vänta på att hon ger honom ordet och därmed tillåtelse att tala. Nedan visas 
en sekvens hur ordföranden håller läraren på halster där läraren tålmodigt väntar på sin tur 
(meningarna nr 637-644):

637 ”L ((räcker upp högerarmen och viftar med handen))

638 Ef8 +L räcker upp handen+ ((yttrar sig med hög röst för första gången 
under hela klassrådsmötet))

639 Of1 >+men L räcker upp vänta vänta ja vill bara få honom å lida lite↓

640 Fler KORT PAUS

641 Of1 >han ska få smaka på sin egen medicin ↑va tycke ni<?
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642 Fler KORT PAUS

643 Ep4 +låt han snack rå+

644 Of1 ja L ((ger L ordet))”

Trots att ordföranden själv uppmärksammar lärarens försök att få uppmärksamhet ” ((L räcker 
upp högerarmen och viftar med handen))” (637) och rätten att tala och trots protester från 
elever som vill att ordföranden ska ge läraren ordet ” +L räcker upp handen+” (638), ”KORT 
PAUS” (640) så demonstrerar här ordföranden sin maktställning ”ja vill bara få honom att lida 
lite” (639) med att medvetet dra ut på tiden ”han ska få smaka på sin egen medicin” (641), ” 
KORT PAUS” (642) innan hon ger läraren ordet ” ja L” (644). Detta tolkar jag dels indikerar 
ett auktoritärt ledarskap men också dels en demonstration på hur ordföranden uppfattar 
hur läraren brukar leda sina lektioner med att låta eleverna få vänta på sin tur. Här utmanar 
ordföranden lärarens traditionella auktoritet men effekten blir att deltagare reagerar med 
att ta lärarens parti ”+låt han snack rå+” (643). Här bemöter inte ordföranden läraren som 
en mötesdeltagare utan hon ser honom som lärare som för tillfället inte leder lektionen och 
därmed verkar ordföranden ha behov att utmana lärarens auktoritet. Jag tolkar att det indikerar 
att ordföranden ändå är underställd lärarens auktoritet. Hade hon verkligen upplevt sig vara 
jämställd med läraren, hade hon inte heller haft behov av att utmana hans auktoritet och hade 
eleverna upplevt att de var jämställda med läraren hade de inte heller reagerat på att han fick 
vänta på att få ordet.

Exempel 3.               
Här tolkar jag att ordföranden avslutar diskussionen då hon tar intryck av lärarens reaktion till 
en av elevernas argument (meningarna nr. 45-50): 

45 ” Ep2 [ja menade inte så] ja mena så här (.) de blev så extra dyrt för att eh 
>dom ska (.) asså dom ska< torka de dära alla skor smutsig (.) sen jag har gått här sen sexan 
typ ja har inte fått ha skor varför ska min lille bror eller nån annan få ha skor dom ska få 
kämpa som ja också

46 Fler  SKRATT

47 Ep? (någonting som känner det där)

48 L Vilken motivering

49 Fler Ja  SKRATT

50 Of1 så Ep2 fast du >vänta vänta< (.) >eh ja tycker v lämna de< e det någon 
mer som har något på den punkten?”

Ep2 uttrycker en värderande åsikt ” sen jag har gått här sen sexan typ ja har inte fått ha skor 
varför ska min lille bror eller nån annan få ha skor dom ska få kämpa som ja också” (45). 
När läraren kommenterar ”Vilken motivering” (48) Ep2:s argument och klassen reagerar med 
att skratta, verkar först ordföranden börja med att replikera Ep2, men ångrar sig av någon 
anledning. Exakt varför ordföranden ångrar sig vet jag naturligtvis inte. Men med tanke på 
Ep2 låga status (se 1 -  Exempel 2, sid. 37) och att inte heller läraren verkar bemöda sig att 
diskutera Ep2:s argument vidare, indikerar detta förfaringssätt på att ordföranden förhåller 
sig hierarkiskt underordnad läraren. Ordföranden verkar ta beslutet att lämna punkten då inte 
läraren verkar uppmärksamma argumenten från Ep2 i vidare bemärkelse.
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Exempel 4.
Ordföranden förhåller sig auktoritärt till eleverna - som förälder till barn (meningarna nr. 445-
450):

445 Of1 /+de e nittinio åsikter som i ska ta hänsyn till+ (.) pls lärana och alla 
tyckh olika↓ (.) såre komme a ta tid (.) ((snörper på munnen)) har ni idéer (.) +Kom mä:
rom+ ( .) klart ni ska: (.) >men (.) [ni kan inte skrika] ut dom ni kan inte bara säja  +fa:n va 
dålit usch skit samma varför gör ni inte så här+  (.) utan säj bara [amen vi] har ja har den 
här idén ja tyckt skull va bra< ((vrider på kroppen, gestikulerar med pennan engagerat))

446 Ep?  [(xx) (x)]  [(xx)]

447 Fler KORT PAUS

448 Of1 >har ni nån mer frågor på punkten balen?<  ((Ef7 räcker upp handen))

449 Of1 °ja°

450 Ef7 om pardelningen imorron ere nå speciellt då eller e re vanliga lektioner?

Här ger ordföranden eleverna dubbla budskap på en och samma gång. Dels uppmanar hon 
dem till handling ”har ni idéer (.) +Kom mä:rom+ ( .) klart ni ska: (.)” (445) och dels 
förmanar hon dem till lydnad ”men (.) [ni kan inte skrika] ut dom ni kan inte bara säja  +fa:
n va dålit usch skit samma varför gör ni inte så här” (450). Effekten blir att klassen tystnar 
”KORT PAUS” (447). När ordföranden sedan frågar om eleverna har fler frågor på punkten 
balen indikerar det att ordförandens roll verkar snarare vara att informera om balen än 
diskutera den ” har ni nån mer frågor” (448). Reglerna för balen verkar alltså redan vara 
givna och inte heller förhandlingsbara. Effekten blir att eleverna börjar fråga efter regler ”om 
pardelningen imorron ere nå speciellt då” (450). Ordförandens auktoritära förhållningssätt 
verkar leda in eleverna till att foga sig och lyda vilket inte kan betecknas som jämlikt beteende 
då hon positionerar sig hierarkiskt högre i förhållande till eleverna.

Exempel 5.               
De flesta av eleverna som yttrar sig förhåller sig underordnat vad balgruppen beslutat om 
parindelningen. Flera av eleverna frågar efter vilka regler som gäller för parindelningen 
(meningarna nr. 476, nr 484, nr. 493, nr. 496-497, nr. 499, nr. 505, nr. 512, nr. 525):

476 ”Ef6   [ja asså finns de nåra speciella regler eller nånting 
sånt där som man ska känna till om den (.) dan?]”

484 ”Ep1 e:h skulle vi inte sätta upp papper i korridoren ^däre stod vem^ som”

493 ”Ef6 nämen asså e de nåt speciellt imorron eller annars i [övermorron så 
här]”

496 ”Ef6 men [asså hur man ska gö::ra eller så här]

497 Ef3  [hur man ska gö::ra]”

499 ”Ef4 dom som man inte får fråga eller nån som man inte får fråga e de 
olämpligt då?”

505 ”Ef4 [ja just de sätter ni upp en lista över dom som e upptagna åckså?]”
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512 ”Ef3  [e sista chansen att lämna in vem man ska gå me imorron?]”

525 ”Ef6 a har ni liksom bestämt va som händer me dom som inte (.) får nån (.) 
[(xxx)]”

De flesta som yttrar sig förhåller sig underordnade balgruppens beslut om parindelningen 
”asså finns de nåra speciella regler” (476), ”skulle vi inte sätta upp papper i korridoren ^däre 
stod vem” (484), ”e de nåt speciellt imorron eller annars i [övermorron” (493), ”sätter ni upp 
en lista över dom som e upptagna åckså” (505), ”e sista chansen att lämna in vem man ska gå 
me imorron” (512), ”a har ni liksom bestämt va som händer me dom som inte (.) får nån (.)” 
(525). Men ordföranden får också frågor som gäller elevernas uppträdande ”e de olämpligt 
då?” (499), vilket indikerar ett underordnat förhållande till ordföranden. Av meningskontexten 
att döma verkar de flesta som yttrar sig acceptera att balgruppen tillika ordföranden 
bestämmer över eleverna. Men några av pojkarna har börjat att protestera (meningarna nr. 
499-504):

499 ”Ef4 dom som man inte får fråga eller nån som man inte får fråga e de 
olämpligt då?

500 Of1 +*ja vet två stycken [som e tagna*↑+] ((håller pennan mot kinden, biter 
i den))

501 Ep4   [+man få inte fråga me::j+]

502 Ep3   [(xx) eller Ep2]

503 Ef2_Sek SKRATTAR

504 Fler  [MUMMEL]”

Ordföranden svarar inte direkt på Ef4:s fråga ”..eller nån som man inte får fråga e de 
olämpligt då?” (499) utan replikerar med att upplysa om att hon vet två stycken som är tagna 
” +*ja vet två stycken [som e tagna*↑+]” (500) vilket jag tolkar som att ordföranden menar 
att det är olämpligt att fråga dem som redan är ”tagna”. Men när två pojkar protesterar görs 
det överlappande ” [+man få inte fråga me::j+]” (501), ” [(xx) eller Ep2]” (502) vilket ger 
effekten av att protesterna inte hörs tydligt. Pojkarna tar inte heller ytterligare initiativ till att 
förtydliga sina ståndpunkter utan förhåller sig mumlande som övriga ” [MUMMEL]” (504). 
Detta indikerar att protesterna trots allt är vaga och att pojkarna förhåller sig underordnade 
ordförandens ledarskap.

Exempel 6.
Ordföranden ställer sig underordnad läraren (meningarna nr. 270-275):

270 Of1 +men va jö vi ska vi försöka få igång ett möte me fler människor?+

271 Ep4  +men vi gör e i matsalen de e bara å gå dit

272 Ef2_Sek men då måste nån organisera de också

273 Fler KORT PAUS

274 Of1 +L va har du för förslag när de gäller de här+ ((Läraren räcker inte upp 
handen utan Of1 söker hans uppmärksamhet))
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275 L asså först å främst om ja va ni skulle ja försöka få till stånd en hel eller 
halvda där man går ut å e tillsammans (.) me lärare å elever i stället för skolan.

Ordföranden undrar hur de ska gå vidare ”men va jö vi ska vi försöka få igång ett möte” (270)
Men när ordföranden får förslag från deltagare ”men vi gör e i matsalen de e bara å gå dit” 
(271) och synpunkter ”men då måste nån organisera de också” (272) från deltagare tar hon 
inte upp vad de säger för överväganden. Istället vänder hon sig till läraren för att få råd ” +L 
va har du för förslag när de gäller de här+” (274) vilket indikerar att hon inte lyssnar på 
deltagarna utan underställer sig istället läraren hierarkiskt.            

Sammanfattande analysresultat från klassråd 9C 
6. Leder ordföranden klassrådet deliberativt?
Muntligt deltagande
För att mötet ska betecknas som deliberativt, (enligt Hellspongs förhandlingsmodell) bör de 
allra flesta deltagarna komma till tals. Då endast 33% av klassen deltar muntligt under hela 
klassrådet indikerar det på att endast en tredjedel av eleverna verkar vara engagerade att 
delta (se Fråga 2 - Figur 1, sid. 39). I det transkriberade materialet agerar flera av deltagarna 
oengagerat och endast 50% av deltagarna tar initiativ till att yttra sig, vilket jag anser vara 
lågt eftersom en förhandling borde rymma en överläggning där de flesta bör delta för att 
förhandlingen ska anses deliberativ (se Fråga 2a – Figur 5, sid. 40). 

Kommunikativa maktstrategier
Ordföranden kommunikativa maktstrategier där hon inte visar vissa deltagare respekt och 
tilldelar Ep2 lägst status i gruppen genom att tilltala honom i tredje person (se Fråga 1 
– Exempel 2, sid. 37). Ordföranden favoriserar också en elev, Ef3, genom att ge henne extra 
uppmärksamhet genom att särbehandla henne med att uttala alla hennes namn, förnamn, 
två mellannamn och efternamn med emfas (se Fråga 1 – Exempel 1, sid. 36). Sammantaget 
behandlar ordföranden eleverna olika vilket inte kan anses demokratiskt eftersom hon inte 
behandlar eleverna jämlikt och tilldelar dem låg respektive hög status. Därmed bedrivs inte 
klassrådet deliberativt.

Interaktiv dominans
Ordföranden den som avbryter deltagarna mest frekvent av alla (se Fråga 5 - Figur 6, sid. 
60). Det indikerar att hon själv försöker tillskansa sig den större delen av makten över 
talutrymmet och på så sätt skaffa sig interaktiv dominans. Det indikerar på att ordföranden 
inte leder klassrådet deliberativt eftersom hon inte ger deltagarna tillräckligt utrymme att tala 
i förhållande till sig själv. Ordföranden är också den person som överlappar andra personers 
tal mest frekvent med en av eleverna med låg status, Ep2, strax efter på andra plats, medan 
läraren håller en förhållandevis låg profil på en åttondeplats som han delar med ytterligare tre 
deltagare (se Fråga 1a– Figur 4, sid. 38). Detta visar att ordföranden själv tillskansar sig den 
större delen av makten över talutrymmet och skaffar sig på så sätt interaktiv dominans. Det 
indikerar att ordföranden inte leder klassrådet deliberativt eftersom hon inte ger deltagarna 
tillräckligt utrymme att tala i förhållande till sig själv.

Ordförandens bemötande av deltagare
Frågan som ger upphov till mest konflikt inte vara förhandlingsbar, dvs. det beslut balgruppen 
tidigare har tagit om parindelning. Fem omröstningar görs (i det transkriberade materialet) 
när det gäller andra frågor, men alltså inte i parindelningen som ger mest upphov till konflikt. 
Det indikerar att ordföranden inte lyssnar på deltagarnas behov och därför kan inte heller 
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ordföranden anses bedriva klassrådet deliberativt. (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 40). En annan 
fråga som ger upphov till konflikt är frågan om elevernas behov av fler klassråd. Läraren 
skjuter över ansvarsfrågan om klassrådens existens till eleverna, vilket gör att ordföranden 
förebrår eleverna för dåligt engagemang. Ordförandens auktoritära förmyndarmentalitet får 
till följd att deltagarna tystnar och frågan om behovet av fler klassråd förblir outredd vilket 
inte kan anses vara deliberativt då frågan aldrig övervägs av deltagarna (se Fråga 3 – Exempel 
2, sid 41)

Ordföranden hindrar deltagare komma till tals
Odföranden bemöter inte argument från deltagarna på ett inbjudande sätt utan ser många 
gånger till att själv uttrycka sin mening utan att bjuda in deltagarna till diskussion. Det 
förfarandet anses inte vara deliberativt och därmed inte demokratiskt eftersom ordföranden 
inte inbjuder deltagarna att överväga kommunikativt. Tvärtom utesluter ordförandens 
auktoritära förfaringssätt deltagarna att komma till tals vilket gör att deltagarna tystnar och 
inte heller uppmuntras till engagemang (se Fråga 3a – Exempel 1-2, sid. 43-45).

Brist på överväganden
Det finns indikationer på att några få elever i balgruppen sinsemellan fattar beslut som hela 
klassen får finna sig i (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 40) trots att parindelningen ger upphov 
till mest konflikt. Klassrådet verkar inte heller komma till någon reell uppgörelse eller 
beslut på egen hand då ordföranden bollar över ansvarsfråga till läraren , vilket tyder på att 
lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens ledarskap (se Fråga 3c) – Exempel 
1, sid 49). Resultaten indikerar att de frågor som tas upp i klassrådet inte övervägs i någon 
vidare omfattning. Ordförandens sätt att leda klassrådet leder inte till några faktiska beslut 
och läraren röst verkar vara utslagsgivande till vad som bestäms framåt i tiden (se Fråga 3c) 
– Exempel 1. och 2, sid. 49). Detta indikerar att klassrådet inte verkar fungera som ett forum 
för deliberativa samtal eftersom elevernas inflytande här verkar i huvudsak vara underställt 
lärarens (se Fråga 5a) – Exempel 1. och 2, sid. 60-62).

7. Vilken stil har ordföranden i sitt ledarskap, auktoritär, abdikerad eller demokratisk?
Ledarstil
Ordförandens ledarstil är auktoritär vilket kännetecknas av vertikal kommunikation, 
ordföranden har kunskapen, hon vill instruera och styra i detalj och hon vill ha ordning där 
deltagarna ska lyda under vissa former. 

Vertikal kommunikation
Det tas flera initiativ till omröstningar av ordföranden, men där kommunikationen är vertikal 
och hon själv ger förslag utan att fråga efter om deltagare har några, vilket inte ger deltagare 
utrymme att prova olika deltagares uppfattningar mot varandra (se Fråga 3d) – Exempel 1, 
sid. 50). Av meningskontexten att döma föregår inte omröstningarna av överväganden mellan 
deltagare i någon större omfattning (se Fråga 3d) – Exempel 2, sid. 50). Kommunikationen 
är vertikal i den meningen att ordföranden till största del talar till eleverna och inte diskuterar 
med dem (se Fråga 3a – Exempel 1, sid. 43). 
               Ordförandens använder ett förstärkande actio som stödjer den vertikala 
kommunikation för det första genom att visa på ett öppet kroppsspråk som visar hennes 
vilja till kontakt (se Fråga 4 – Exempel 1, sid. 56), för det andra genom att använda en 
whiteboardpenna som en ordförandeklubba (se Fråga 4 – Exempel 2., 3., 4., 6., 8, sid. 57, 58 
och 59), för det tredje genom att sätta sig i en högre position på katedern gentemot deltagarna 
(se Fråga 4 – Exempel 4, sid. 57), för det fjärde genom att uppvisa en arg och bestämd mimik 
(se Fråga 4 – Exempel 6. och 10, sid. 58 och 59), för det femte genom ett kommandobeteende 
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att peka med hela handen på deltagare (se Fråga 4 – Exempel 9, sid. 59) och för det sjätte 
genom att vifta förebrående med whiteboardpennan som en pekpinne mot deltagarna (se 
Fråga 4 – Exempel 11, sid. 59). 

Ordföranden har kunskapen
Ordföranden ger instruktioner för ordning och lydnad (se Fråga 3b – Exempel 2, sid. 47) och 
ger tydligt sken av att hon som leder klassrådet också har kunskapen (se Fråga 4 – Exempel 
6, sid. 58) vilket är signifikativt för ett auktoritärt ledarskap. Trots det auktoritära ledarskapet 
leder inte ordförandens sätt att leda klassrådet till några faktiska beslut därför att läraren röst 
verkar vara utslagsgivande till vad som bestäms framåt i tiden. Ordföranden verkar föredra 
att vända sig till läraren efter förslag (se Fråga 5a) – Exempel 6, sid. 64). Elevernas inflytande 
verkar i huvudsak vara underställt lärarens (se Fråga 5a) – Exempel 1. och 2, sid. 60-61).

Ordföranden instruerar och styr i detalj
Ledarskapet ger uttryck för att ordföranden instruerar och styr i detalj exempelvis när det 
gäller parindelningen som balgruppen beslutat (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 40). Hon bjuder 
inte in till att låta eleverna ge sina åsikter (se Fråga 3a – Exempel 1, sid. 43) utan ger snarare 
regler för hur eleverna ska bete sig. Ordföranden verkar endast uppmana deltagarna till frågor 
som genererar information, snarare än bjuda in dem till att överväga i en diskussion (se Fråga 
3a – Exempel 2, sid.44).

Deltagarna ska lyda under vissa former
I de två frågor som ger upphov till konflikt, parindelningen och elevernas behov av fler 
klassråd, tystas deltagarna av ordförandens auktoritära sätt att förebrå dem att följa regler (se 
Fråga 3 – Exempel 1. och 2, sid. 40, 41). Trots en del ihärdiga protester mot parindelningen 
ger ordföranden inga som helst indikationer på att reglerna för den är förhandlingsbara 
under klassrådet vilket tyder på att en viss ordning och form inte får ifrågasättas (Fråga 3b 
– Exempel 1, sid. 46). Ordföranden är också den person som överlappar deltagarnas tal mest 
frekvent av alla vilket indikerar att hon inte ger dem tid att prata klart och här håller läraren en 
förhållandevis låg profil vilket indikerar att han respekterar och till viss del underordnar sig 
ordförandens auktoritet (se Fråga 1a) - Figur 4, sid. 38).

Gruppklimat
Ordförandens auktoritära ledarstil är enligt ledarskapsmodellen avgörande då den påverkar 
gruppens kollektiva klimat. Gruppklimatet uppvisar tecken på: likgiltighet, osjälvständighet, 
statushierarki och självhävdelse.

Likgiltighet
Deltagare uppvisar också ett oengagerat actio då kroppsspråket uppvisar tecken på likgiltighet 
för det första genom att vissa lägger sina huvuden på bänken vilket gör att de förlorar 
ögonkontakten med ordföranden (se Fråga 4 – Exempel 5, sid. 57), för det andra genom att se 
ned och leka med papper (se Fråga 4 - Exempel 7, sid. 58) och för det tredje genom att svara 
med noll respons då ordföranden agerar med kommandobeteende och pekar med hela handen 
på deltagare (se Fråga 4 - Exempel 9, sid. 59)

Osjälvständighet
I den ena frågan som ger upphov till konflikt, parindelningen, verkar deltagare vara 
frustrerade över att inte kunna påverka balgruppens beslut (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 40). 
I den andra frågan som ger upphov till konflikt, elevernas behov av fler klassråd, dämpas 
eleverna av ordföranden till att tala med låg röst, börja mumla, för att sedan tystna då 
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ordföranden förebrår dem (se Fråga 3 – Exempel 2, sid. 41). Deltagare i klassrådet verkar 
inte vara tillräckligt engagerade att delta då endast 48 % av dem tar initiativ till yttranden 
och deltar muntligt och här yttrar sig läraren 9 % i förhållande till deltagarna i klassrådet (se 
Fråga 2a – Figur 5, sid. 40). En tredjedel av eleverna, 33 %, sitter tysta under hela klassrådet 
igenom (se Fråga 2 – Figur 1, sid. 39). Men deltagarna visar också på osjälvständighet genom 
att upprepade gånger fråga vilka regler som gäller, vilket brukar bli en följd av ett auktoritärt 
ledarskap (se Fråga 5a) – Exempel 5, sid. 63).

Statushierarki
Ordförandens auktoritära ledarskap uttrycker kommunikativa maktstrategier vilket avslöjar 
en förekommande statushierarki inom gruppen där ordföranden inte bemöter eleverna jämlikt 
vilket inte heller kan anses vara demokratiskt (se Fråga 1 – Exempel 2-3, sid. 36-37). Läraren 
verkar respektera ordförandens ledarskap genom att räcka upp handen och vänta lydigt på sin 
tur att få ordet trots att ordföranden öppet utmanar hans traditionella auktoritet (se Fråga 5a) 
– Exempel 2, sid. 61). Läraren nöjer sig också med att högt kommentera (”Vilken motivering”) 
en elevs argument gällande skoförbud, vilken han inte verkar hålla med om, men tar trots 
det inga som helst initiativ till att utveckla det vidare (se Fråga 5a) – Exempel 3, sid. 62). 
Statushierarkin verkar visa ett socialt invant mönster då ingen, inte ens läraren, ifrågasätter 
odemokratiska förfaringssätt.

Självhävdelse
Vissa elever i gruppen protesterar ihärdigt och känslosamt mot den fråga som ger upphov 
till mest konflikt, parindelningen (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 40). Att vissa av eleverna, 
Ep2 och Ef2_Sek, är väldigt ihärdiga och upprepar sina argument gång på gång pekar på 
förekommande självhävdelse vilket är signifikativt och brukar uppträda i grupper med 
auktoritärt ledarskap. Men det pekar också på att ordföranden inte lyssnar på deltagarnas 
behov (se Fråga 3b – Exempel 1, sid. 46). 

Analysresultat från klassråd 9D

Samtalsanalysresultat från klassråd 9D
1. Använder ordföranden kommunikativa maktstrategier? 
Exempel 1.
Vid flera tillfällen använder ordförande sitt ledarskap att föra fram främst sina egna åsikter 
utan att fråga efter vad gruppen anser. Det verkar dock som att vissa av eleverna favoriseras 
framför andra. Ordföranden favoriserar en av eleverna Ef3, genom att föreslå henne som 
kontaktperson som klassen kan vända sig till (meningarna nr. 454-460):

454 ” L >+kan vi få en< ^som: e:^ +(.) j ja skriver jättgärna upp en person 
^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]

455 Ep6  [((Ep6 mobils ringsignal låter en gång (har ringt förut under 
klassrådet), sms?, tar fram mobilen och läser.))] 

456 Ep2 ja ja kan dra:↓ ((svarar vänd från Läraren,  gör en snabb uppåtgest med 
handen, tittar ner i bänken, bitandes på något som knäppande går sönder))

457 L å så får ni andra se till å lämna (.) förslag till den [personen]
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458 Of1                   [+allå+] +asså Ef3+ borde inte °ru° 
(.) +*asså förj du äuså+ engagerad i dehärj (hh)*

459 Ep2 ja e föfa:an mest engagerad i °de här°

460 Ef3 ja [ja kan va]”

När läraren frågar efter en kontaktperson ” j ja skriver jättgärna upp en person” (454) anmäler 
en av eleverna, Ep2, sitt intresse till att agera kontaktperson ”ja ja kan dra:↓” (456). Men 
ordföranden verkar inte vilja att Ep2 ska vara det. I stället för att fråga klassen, ger hon Ef3 
ett slags direktiv med hjälp av paralingvistiska signaler som höjt röstläge, skratt i rösten och 
en avslutande lång utandningssuck  ”[+allå+] +asså Ef3+ borde inte °ru°..” (458)., vilket 
förstärker budskapet att kontaktpersonen borde vara Ef4 i stället för Ep2. Här använder 
ordföranden sin maktposition till att leda deltagarnas uppmärksamhet från Ep2 genom vända 
sig direkt till Ef3. I och med det behandlar ordföranden dem olika och tilldelar dem därmed 
olika social status där flickan, Ef3, favoriseras framför pojken, Ep2. Ordföranden frågar inte 
klassen efter alternativa kandidater, utan ger själv direktiv att Ef3 är mest lämplig. Detta 
indikerar att ordföranden inte respekterar Ep2 och att hon favoriserar Ef3 så att förhållandet 
mellan eleverna inte verkar jämlikt, utan snarare hierarkiskt.

Exempel 2.
Vid ett tillfälle visar Of1 tydligt att hon negligerar det förslag Ep2 kommer med. Det verkar 
först som om ordföranden inte förstår vad Ep2 menar (meningarna nr. 107-117):

107 Ep2  fan men (.) får ja fråga ensak (.)°äh vadå° blev de inge typ Rävudden 
(xx)

108 Of1 va

109 Fler [SKRATT]

110 Ep2 [tälta eller nåt]

111 Of1  [+va+]

112 Fler  [SKRATT]

113 Ep2 ä:: så här (.) tälta eller nåt

114 Of1 asså va menar ru

115 Ep2 +asså+ (.) va snackaru/ +ja rävudden+ du vet när vi tältade/

116 Fler  [SKRATT/] ((fler tjejer böjer ner ansiktet mot bänken 
skrattande))

117 Of1  [mmnjrä::vudden]

Ep2 nämner Rävudden “ blev de inge typ Rävudden” (107) men ordföranden verkar ha väldigt 
svårt att förstå vad Ep2 menar ” va” (108). Ep2 ger förslaget tälta ” tälta eller nåt” (110) men 
ordföranden verkar fortfarande inte förstå vad Ep2 menar och höjer rösten ” [+va+]” (111). 
Ep2 ger sig inte utan försöker ge förslaget igen ” tälta eller nåt” (113). Men ordföranden 
verkar inte vilja förstå Ep2 ” asså va menar ru”  (114). Och trots att Ep2 nämner Rävudden 
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en andra gång ” ja rävudden+ du vet när vi tältade” (115) där klassen tältat en gång tidigare 
verkar inte ordföranden vilja ta upp alternativet till diskussion ” mmnjrä::vudden” (117). Men 
ordföranden väljer dock att fortsättningsvis negligera Ep2:s förslag genom att avfärda det 
(meningarna nr.118-122):

118 Ep4 räö::vudden SKRATTAR (xxx) dum i huvvet ((skrattar snett vänd 
mot Ep3, vrider på sig ca 90°, upptäcker kameran varpå skrattet fort försvinner, vrider sig 
tillbaka mot Ep3 igen))

119 Fler  SKRATT

120 Of1 +asså va menar ru Ep2+

121 Ef4 han menar typ att vi skulle åka till rävudden igen↓

122 Of1 nä men asså de en sak som man gör så här i början av terminen (.) (xxx) 
men KORT PAUS asså vi kommer inte kunna göra det för att jag/

Trots att det är uppenbart för deltagare vad Ep2 menar ” räö::vudden SKRATTAR (xxx) dum 
i huvvet” (118) då han har upprepat sig vid fyra tillfällen verkar inte ordföranden vilja förstå 
och hon höjer rösten ” +asså va menar ru Ep2+” (120) vilket ger en förstärkande effekt. 
Inte förrän en av flickorna, Ef4, för Ep2:s talan ”han menar typ att vi skulle åka till rävudden 
igen↓” (121) tar ordföranden upp tråden, men gör det genom att uttrycka sin egen åsikt ”nä 
men asså de en sak som man gör så här i början av terminen” (122). Ordföranden själv verkar 
inte tycka förslaget är bra och försöker också själv bestämma att det inte går ” asså vi kommer 
inte kunna göra det för att jag” (122), men tar inga initiativ till att fråga resten av deltagarna 
vad de anser om förslaget (123-131):

123 Ef5  /[°men de kostar°]/

124 Of1  /[+asså+ de finns] (.) de finns ingen i den här klassen som tar 
tag i nånting så att ja e *lessen* vi kommer inte kunna jörja det hä

125 Ep2 om ja tar tag i de↓

126 Ep4 ((hukar sig och och slår sig på låret med vänsterhanden))

127 Flera SKRATT

128 Ef?  +Ja::+

129 Ef? Sex veckor kvar Ep2

130 Ep2 spela roll

131 Of1 okej de står så här alla tycker att det är dåligt att (Mirsa) och hennes 
polarje skall bestämma vem som ska vem man ska sitta brevi på balen KORT PAUS  >°åså 
här/ å vem man ska dansa första dansen med°</ ↑*as dåligt*↓ SKRATTAR ((läser ur ett 
protokoll))

Trots upprepade försök från Ep2 sida till att föreslå en aktivitet, vill inte ordföranden lyssna 
på honom. Istället för att fråga vad klassen tycker så uttrycker hon sin egen åsikt ”/[+asså+ de 
finns] (.) de finns ingen i den här klassen som tar tag i nånting så att ja e *lessen* vi kommer inte 
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kunna jörja det hä” (124). Ordföranden tar inga initiativ att fråga deltagarna hur de ställer sig 
till förslaget. När Ep2 visar sig villig att ta tag i det ”om ja tar tag i de↓” (125) agerar deltagare 
undvikande ”Sex veckor kvar Ep2” (129) och ordföranden med att helt byta ämne ” okej de står 
så här alla tycker att det är dåligt att (Mirsa) och hennes polarje skall bestämma vem som ska 
vem man ska sitta brevi på balen” (131). I den rådande situationen agerar ordföranden passivt 
genom att inte leda frågan till ett avslut, inte gå vidare aktivt och svara på viljeyttringen, utan 
istället byta ämne. Ordföranden ger inte heller respons till Ep2:s viljeyttring, vare sig genom 
att fråga de övriga deltagare vad de tycker eller ens replikera Ep2 själv. Ordförandens ovilja att 
agera gör att förslaget och Ep2:s viljeyttring rinner ut i sanden. Det indikerar på att ordföranden 
inte använder sitt ledarskap till att dra in andra deltagare till diskussion, men också att hon 
tilldelar både Ep2:s förslag och viljeyttrande låg social status i gruppen vilket jag tolkar som att 
ordföranden inte visar Ep2 jämlik respekt gentemot övriga deltagare. 

Exempel 3. 
I ett annat exempel kommenterar ordföranden en av de andra pojkarna, Ep3, annorlunda 
(meningarna nr. 95-96):

95 ” Ep3 vi kan ju åka på Gröna Lund [ å bjuda alla på nånting va somhelst]

96 Of1   [+ja::+  eller hur (.) de]”

Här uppmuntrar ordföranden Ep3 tydligt med omedelbar positiv respons som också 
överlappar Ep3:s yttrande i och med att hon utbrister ja med hög röst och utdraget a ”+ja::+” 
(96), som förstärker yttrandet. Jämför man med exempel 2 är det stor skillnad i bemötandet 
av de olika förslagen och personerna som yttrar sig. Här bemöter ordföranden Ep3 positivt 
medan hon i föregående Exempel 2 bemöter Ep2 negativt vilket indikerar att hon inte bemöter 
elevernas förslag jämlikt. Det indikerar att eleverna inte bemöts jämlikt och att ordföranden 
därmed uppvisar att hon skiljer på dem hierarkiskt, dvs. att hon därmed inte värderar deras 
sociala positioner jämlikt.

1a) Hur förhåller sig ordföranden till överlappningar av tal respektive hur förhåller sig 
deltagarna till överlappningar av tal? 
I samtalsanalys ingår att se på i vilken omfattning man i gruppen tar initiativ till överlappande 
tal. Figur 7 nedan visar i vilken omfattning deltagarna överlappar varandra och hur de 
förhåller sig till varandra i det transkriberade materialet:
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Tabellen visar att ordföranden mer än någon annan tar initiativ till överlappande tal i 
förhållande till andra alla deltagare. Detta är anmärkningsvärt eftersom det indikerar att 
ordföranden själv gör flest försök att tillskansa sig rätten att tala trots att hennes ledarskap ger 
henne rätten att leda mötet och därigenom fördela talutrymmet. Det indikerar att ordföranden 
inte ger utrymme till deltagarna att prata klart då hon själv är den som överlappar andras tal 
mest frekvent av alla. En av pojkarna, Ep4, överlappar andra i förhållandevis hög utsträckning 
jämfört med övriga. Läraren håller här en förhållandevis hög profil när det gäller att överlappa 
andras tal då han ligger på fjärde plats i förhållande till de andra elva deltagarna i gruppen 
som tar initiativ till överlappningar.

Retoriska analysresultat från klassråd 9D
2. Hur många av eleverna deltar muntligt i klassrådet? 
Värt att notera är hur många av eleverna i klassråden är tysta eller yttrar sig endast en gång 
under hela klassrådsmötet, eftersom klassråd verkar vara tänkt som ett forum där alla kan 
komma till tals. Den grafiska kartläggningen nedan, ger en överskådlig bild i vilken mån 
eleverna inte deltar muntligt i klassrådet. Figur 2. visar exakt vilka deltagarna som deltar 
muntligt, deltar knapphändigt (T), eller är tysta under hela klassrådet T, (underlaget är 
noggranna studier av videobandet även utöver det transkriberade materialet):
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Under hela klassrådsmötet i 9D är 7 av 14 elever tysta eller yttrar sig enstaka gång (50%). 

2a. I vilken mån yttrar sig ordföranden och deltagarna?
Här har jag kartlagt i vilken mån alla deltagare yttrar sig och hur yttrandena fördelar sig i 
gruppen i det transkriberade materialet (se nedan figur 8):
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Naturligt nog är det ordföranden som yttrar sig mest då hon är den som fördelar ordet, 
ställer frågor och svarar på frågor. Men av tabellen att döma är det endast 50% av eleverna 
som yttrar sig i någon längre utsträckning. Vidare finns det 35 yttranden av pojkar och 49 
yttranden av flickor som inte gick att lokalisera vid transkriberingen då personerna inte var 
i bild, vilket till en del självklart påverkar resultatets reliabilitet. Man kan ändå se att det 
endast är halva klassen som yttrar sig frekvent i de längre talhandlingarna eftersom de som 
talar i mer sammanhängande meningar alltid är med i bild i videoupptagningen. Då endast 
halva klassen tar initiativ till att yttra sig indikerar det på att endast hälften av eleverna 
verkar vara engagerade att delta. Av de lokaliserade yttranden som upptog talutrymmet i det 
transkriberade materialet yttrar sig läraren (L) 12 %.

3. Vad ger upphov till konflikt? 
Exempel 1.
Den fråga som ger upphov till mest konflikt gäller en avslutande bal. Det som diskussionen 
framför allt gäller är en metod för parindelning (se Bilaga 2, meningarna nr. 158-336, sid. 
138-142) som den s.k. balgruppen beslutat. Jag tolkar materialet som att klassen är frustrerad 
över att de inte verkar kunna påverka balgruppens beslut om parindelning. Beslutet om 
parindelningen verkar inte vara förankrat hos alla eleverna i klassrådet utan mestadels hos 
dem som tillhör balgruppen (meningarna nr. 167-172):

167 ”Of1 [ja men till ba::len] man skulle para hop sej i kompispar (.) så skulle 
man fixa (.) skulle fixa så här (.)  SMACKAR öhh  typ dejt ((gör situationstecken i luften i 
samband med ordet ”dejt”)) öähh/

168 Ef4 /va inte de imorrron senaste dan (.)  (xxx)/

169 Of1 /nej de [e ida som] e senaste da

170 Ep2  / [vadåså](.) så om jag ska gå med (balen)/

Christel Titti Tunebing  Det kommunikativa maktspelet mellan ordförande,                29 Mars 2006
    lärare, och elever under två klassråd i årskurs 9.



75

171 Of1 /a asså dom kommer para ihop er/ vi kommer sitta o para ihop er i 
eftermiddag/

172 Ef4 /↑fy fa::n för dig↓ för att para ihop mig med någon som jag inte ska gå 
med (x)/”

Här ger ordföranden direktiven som gäller för den sk. parindelningen ”[ja men till ba::len] 
man skulle para hop sej i kompispar..” (167), vilket gör deltagarna upprörda att de avbryter 
ordföranden och varandra ”/va inte de imorrron senaste dan (.)  (xxx)/” (168), ” /nej de [e ida 
som] e senaste da” (169), ” / [vadåså](.) så om jag ska gå med (balen)/” (170). Ordföranden 
sitter själv med i balgruppen men verkar ha svårt för att stå för det och säger först att ”dom 
kommer para ihop er” (171), med syfte på att balgruppen ska para ihop eleverna, men 
ändrar sig sedan till vi ”vi kommer sitta o para ihop er i eftermiddag/” (171). Vilket får en av 
eleverna, Ef4, att angripa ordförandens person ”/↑fy fa::n för dig↓ för att para ihop mig med 
någon som jag inte ska gå med (x)/” (172). Samma elev, Ef4, protesterar mot själva beslutet 
om att balgruppen ska styra parindelningen (meningarna nr. 187-188):

187 Ef4   [°då kan man (stanna) o sova imorron°](.) A: men 
ifall man inte vill (.) imorron (.) ifall man inte:: fråga nån (.) va fan sitter ni parar ihop folk 
då PAUS

 188 Of1 Asså Ef4 (.) du kan ju bara välja  om du (.) HARKLAR >antingen så 
anstränger dej eller så fixar du så går du me nån du vill gå me↓ eller så skiter du it eller så 
kanske hamna du me nån du inte alls vill gå me↓<”

Ef4 frågar upprört vad som gäller ” ifall man inte:: fråga nån (.) va fan sitter ni parar ihop 
folk då” (187). Men balgruppens beslut om parindelning verkar inte vara förhandlingsbart 
och ordföranden ger direktiv till vilka regler som gäller ” du kan ju bara välja  om du (.) 
HARKLAR >antingen så anstränger dej eller så fixar du så går du me nån du vill gå me↓ 
eller så skiter du it eller så kanske hamna du me nån du inte alls vill gå me” (188). Om 
eleverna inte anstränger sig och hör av sig till balgruppen så utför balgruppen parindelningen, 
vilket är en tvingande åtgärd. Beslutet om parindelningen blir ifrågasatt av Ef3 (meningarna 
nr. 194-199):

194 ” Ef3  [ja tycker] inte de va alls bra såhär förslag. Ni fick allri de 
förslage att vi skulle bestämma själva

195 Of1 +Va+?

196 Ef3 asså vem [man skulle gå me] o ja tycker de e skitdålit för tänk om man/

197 Of1  [+nä::+]  /++jomen↑jo:: jo::+de fanns

198 Ef3 Nääe

199 Of1 [+jo de fanns+] (.) att man  kunde”

Ef3 kritiserar balgruppens agerande ” ja tycker] inte de va alls bra såhär förslag” (194) 
vilket får ordföranden att ställa sig helt oförstående och höja rösten ”+Va+?” (195). När Ef3 
fortsätter att kritisera balgruppen och vill utrycka sina skäl ”ja tycker de e skitdålit för tänk 
om man/” (196) blir hon både överlappad och avbruten av ordföranden som också förstärker 
sina yttranden med paralingvistiska signaler som höjt röstläge ”/++jomen↑jo:: jo::+de fanns” 
(197), ”[+jo de fanns+]” (199) vilket indikerar att hon går i försvarsställning. Men trots 
att ordföranden försöker överrösta har hon inte personlig auktoritet nog att dämpa kritiken 
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(meningarna nr. 201-209):

201 ” Of1 +Ef3+

202 Fler (xxxxxxxxxx)

203 Of1 +hallå Ef3+  ((slår ut med handflatorna mot klassen uppgivet))

204 Ef3 alla baa pratar om de PIPIG RÖST >vem ska du gå me vem ska du< 
liksom och ja ska gå me min katt↓

205 Fler SKR[ATT] ((någon trummar på en bordskiva))

206 Of1  [men få ja (.) få ja säga]

207 Fler SKRATT↓

208 Of1 hallå (.) allihopa ((himlar med ögonen)) (.) de fanns faktist tre fösag 
((stryker bort en hårslinga från kinden med handen)) de trede SVÄLJER eller ett av 
föslagen va:: (hh.)att man skulle ha en da då man frågade själv (.) vilka man (hh.) den man 
ville ((gör en cirkelrörelse med högerhanden i luften)) gå me

209 Ef3 men titta man måste ändå gå liksom med nån

Samtidigt som ordföranden ropar Ef3:s namn upprepade gånger med hög röst när hon försöker 
överrösta klassen ”Fler (xxxxxxxxxx)” (202), visar hennes kroppsspråk ett uppgivet beteende 
” +Ef3+” (201), ”+hallå Ef3+  ((slår ut med handflatorna mot klassen uppgivet))” (203). 
Genom att ordföranden höjer rösten för att påkalla uppmärksamhet samtidigt som hon verkat 
gett upp hoppet om att få den ger det deltagarna dubbla budskap, vilket gör att Ef3 börjar 
driva med hela situationen ”alla baa pratar om de PIPIG RÖST >vem ska du gå me vem 
ska du< liksom och ja ska gå me min katt↓” (204). Detta utlöser skrattanfall från deltagarna 
vilket överröstar ordförandens överlappande försök att ta till orda ”[men få ja (.) få ja säga]” 
(206). Ordföranden har svårt att få deltagarna att lyssna på henne efter det att Ef3 ifrågasatt 
förslaget om parindelningen och driver med situationen. Detta indikerar att deltagarna inte 
respekterar ordförandens ledarskap. Det vaga ledarskapet urholkas ytterligare av ordförandens 
paralingvistiska signaler som långa utandningssuckar ”(hh.)” (208) och att hon sväljer mitt 
i meningen då det understryker att hon uttrycker sig osäkert ”de trede SVÄLJER eller ett 
av föslagen va:: (hh.)” (208). Att hon himlar med ögonen gör att hon tillfälligt förlorar 
ögonkontakten med deltagarna vilket jag tolkar är en osäkerhetsmarkör som ytterligare 
kan urholka ledarskapet då det sker i samklang med ovanstående vaga ledarskapssignaler. 
Ordförandens vaga ledarskap i kombination med att beslutet om parindelningen inte verkar 
vara förhandlingsbart trots protester från deltagare får effekten av att deltagarna tappar 
respekten och kommer också i konflikt med ordförandens ledarskap och person.

Exempel 2.
Ordföranden blir ställd mot väggen angående hennes medverkande i balgruppen och vad 
balgruppen bestämt (meningarna nr. 229-238): 

229 ” Ep4   [jamåstebarafråga +vem var det som bestämde]/

230 Ep3   [de e allså ]vilken nivå asså vart ligger ni:: när ni 
håller på::
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231 Ef? Va har ni liksom bestämt

232 Of1  [va]

233 Ef? [va e de som e bestämt]

234 Ep3 ([va] va ere va va ere har ni bestämt va va ere som har/)

235 Of1 /du +ja:: vet ingeting för att ingen säjer nånting till mej  (.) men/

236 Ep? vafför ville då va me

237 Of1 <för att> *alla* i den här klassen gnäller så himla mycke (.) de e 
därför °ja (x) va me°↓

238 Ep4 [+↑vem va de] som bestämde+ (.) +vicka som skulle få va 
balgrupp+↓”

En deltagare höjer rösten och pratar med emfas vilket förstärker frågan att bli kritisk” +vem 
var det som bestämde” (229), vilket får fler av deltagarna att vilja veta vem och vad som 
bestämts ” allså ]vilken nivå asså vart ligger ni:: när ni håller på” (203), ” Va har ni liksom 
bestämt” (231), ” ] va ere va va ere har ni bestämt va va ere som har” (234). Ordföranden 
bemöter kritiken med att agera passivt tillbakadraget genom att undandra sig ansvar ”/du +ja:
: vet ingeting för att ingen säjer nånting till mej  (.) men/” (235). Effekten blir att eleverna 
ifrågasätter själva ordförandens medlemskap i balgruppen ”vafför ville då va me” (236). 
Ordföranden replikerar frågan om hennes egen person genom att tala negativt om deltagarna 
som grupp ”för att> *alla* i den här klassen gnäller så himla mycke” (237). Effekten blir att 
ordföranden undergräver sin personliga auktoritet vilken urholkas ytterligare av att hon också 
går ner i tonläge ”de e därför °ja (x) va me°↓” (237). Effekten blir att konflikten trappas upp 
och att respekten för ordförandens ledarskap och person ytterligare försvagas ”[+↑vem va de] 
som bestämde+” (238) då ordföranden varken verkar kunna stå för balgruppens beslut om 
parindelning trots att hon är medlem, eller svara tillfredsställande på deltagarnas frågor som 
kommer upp.

Exempel 3.
En annan fråga gällande klassresa ger upphov till konflikt (meningarna nr. 88-89):

88 ”Of1 (xx) att alla vill åka på klassresan ah mm (.)°men ah de komme vi inte kunna° 
(.)°de e så är° ((går från tavlan ställer sig framför klassen och lutar sig stående mot katedern 
skakar på huvudet och tuggar tuggummi))

89 Of1 ja just de (.) ämm +Ef3+ ((vänder sig direkt till Ef3)) vi har inte kollat de där 
me filmerna >vi måste kolla de me Nisse<”

Här slår ordföranden fast att klassresa är uteslutet ”men ah de komme vi inte kunna° (.)°de e 
så är°” (88) utan att fråga eleverna vad de tycker. Istället vänder sig ordföranden enkom till en 
av eleverna, Ef3 ” ja just de (.) ämm +Ef3+” (89), och byter ämne ” vi har inte kollat de där 
me filmerna” (89) vilket indikerar att ordföranden inte ger alla deltagare att yttra sig i frågan 
klassresa. När sedan en av eleverna, Ep3, ger förslag som ordföranden själv verkar gilla 
släpper hon inte in fler deltagare till diskussion (meningarna nr. 95-103):

95 ”Ep3 vi kan ju åka på Gröna Lund [ å bjuda alla på nånting va somhelst]
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96 Of1   [+ja::+  eller hur (.) de]

97 Ep5 +Men vadå+ får ja fråga [de]

98 Ef?                     [jobbit å] äta fett

99 Fler    MUMMEL

100 Of1 [+ja men du vet dom där+]

101 Ep3 [ja men va som helst allså (.)] spela roll

102 Of1 kan alla va tysta

103 Fler PAUS, TYST MUMMEL, PAPPER PRASSLAR”

Ep3 ger förslaget att åka till Gröna Lund ” vi kan ju åka på Gröna Lund” (95) vilket 
ordföranden genast uppmuntrar genom att överlappa och höja rösten ”[+ja::+]  eller hur” (96) 
vilket ger en förstärkande effekt. Effekten blir att fler, även ordföranden, försöker ta till orda 
genom att överlappa varandra ” får ja fråga [de]” (97), ” [jobbit å] äta” (98), ” [+ja men du 
vet dom där+]” (100), ” [ja men va som helst allså (.)]” (101). Ordföranden tar inga som helst 
initiativ till att inbjuda andra elever till att ge fler alternativ utan tystar istället gruppen ”kan 
alla va tysta” (102). Lite senare när en annan elev, Ep2, ger ett annat förslag står ordföranden 
helt oförstående (meningarna nr. 107-114):

107 ”Ep2  fan men (.) får ja fråga ensak (.)°äh vadå° blev de inge typ Rävudden 
(xx)

108 Of1 va

109 Fler [SKRATT]

110 Ep2 [tälta eller nåt]

111 Of1  [+va+]

112 Fler  [SKRATT]

113 Ep2 ä:: så här (.) tälta eller nåt

114 Of1 asså va menar ru”

Trots att Ep2 upprepar sig ” vadå° blev de inge typ Rävudden” (107), ” tälta eller nåt” 
(110), ” så här (.) tälta eller nåt” (113) verkar inte ordföranden vilja lyssna på hans förslag 
” va” (108),  ”[+va+]” (111), ” asså va menar ru” (114). Ordföranden försöker envetet 
leda eleverna från förslaget och tar inga initiativ att bjuda in dem till att överväga förslaget 
(meningarna nr. 122-124):

122  ”Of1 nä men asså de en sak som man gör så här i början av terminen (.) 
(xxx) men KORT PAUS asså vi kommer inte kunna göra det för att jag/

123 Ef5  /[°men de kostar°]/

124 Of1  /[+asså+ de finns] (.) de finns ingen i den här klassen som tar 
tag i nånting så att ja e *lessen* vi kommer inte kunna jörja det hä”
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Ordföranden ger endast sin syn på förslaget ” nä men asså de en sak som man gör så här i 
början av terminen” (122) utan att bjuda in deltagare att framföra sina åsikter ” de finns ingen 
i den här klassen som tar tag i nånting” (124), vilket inte leder till någon som helst uppgörelse 
eftersom ordföranden försöker stänga alla vägar ” ja e *lessen* vi kommer inte kunna jörja 
det hä” (124). Detta gör att konflikten med klassresan kvarstår eftersom ordföranden inte 
lyckas leda eleverna i den riktning hon vill. Utan klassresan tas mycket riktigt upp senare 
under klassrådet. Detta indikerar att ordförandens personliga auktoritet är svag, vilket också 
indikerar att ledarskapet är vagt. 

Exempel 4.
Ordföranden är med i balgruppen vilket hon framhåller på bekostnad av deltagarna, vilket 
leder till konflikt mellan ordförandens person och deltagare (meningarna nr. 212-215):

212 ”Ef4                                  [men tänk] Of1 tänk om du få nån som du 
>verkligen verkligen< inte vill gå me

213 Of1           du de e tur för *mej att ja e i balgruppen* SKRATTAR

214 Fler    NÅGRA FÅ SKRATTAR MED

215 Ef4 amen då ska ja också ↑sitta i den där jävla balgruppen de ska ja [ 
(xx)]”

När en elev, Ef4, uttrycker sin oro ” Of1 tänk om du få nån som du >verkligen verkligen< 
inte vill gå me” (212), svarar ordföranden med att underordna sig balgruppens auktoritet ”e 
tur för *mej att ja e i balgruppen*” (213). Här visar ordföranden brist på grupporientering 
och uppvisar endast hon ser till de egna behoven för att gynna sig själv, vilket ger upphov till 
konflikt då en deltagare protesterar ”då ska ja också ↑sitta i den där jävla balgruppen” (215). 
Effekten blir att ordförandens medlemskap i balgruppen blir ifrågasatt vilket ger upphov till 
konflikt (meningarna nr. 243-246):

243 ”Of1 man fick anmäla sig↓

244 Ep4 när

245 Of1 det var (.) ja vet inte det var i nån gång i början på terminen[+Ep2 
anmälde sig men han gick inte så då tänkte jag att o-]/

246 Ep4 /[(xxx)]”

Meningskontexten indikerar här att eleverna verkar ha fått anmäla sig till balgruppen och på 
så vis blivit medlemmar i den”man fick anmäla sig↓” (243). Ep4 pressar ordföranden ” när” 
(244) som tvingas att förklara sig ” det var i nån gång i början på terminen[+Ep2 anmälde 
sig men han gick inte så då tänkte jag” (245) men blir överlappad av Ep4 när hon nämner 
Ep2 ” /[(xxx)]”” (246) vilket indikerar att Ep4 ifrågasätter både ordförandens medlemskap men 
också på vilket sätt elever kunde bli medlem. Och frågan upp om på vilket sätt man kunde bli 
medlem i balgruppen blossar upp på nytt (meningarna nr. 254-260):

254 ”Ep2 nä ja anmälde mej [inte alls↓]

255 Ep4  [+dom] kom bara o sa+ du ska va me så är de+ ((pekar med 
hela handen vriden snett mot Ep2 och rättar upp sig i ryggen))

256 Of1 +nä[ee::+]
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257 Ep? [+jo::+]

258 Ep? [+näe::+]

259 Ef? [+jo::+]

260 L ((sitter tyst med handen framför munnen))”

Ep2 sätter sig upp mot ordföranden ” nä ja anmälde mej [inte alls↓]” (254) vilket visar att 
han inte respekterar henne, men också att han menar att hon ljuger. Här tar Ep4 Ep2:s parti då 
ordföranden tidigare indikerat att Ep2 anmält sig men ändå  inte deltagit i balgruppen ”[+Ep2 
anmälde sig men han gick inte” (245). Här står alltså ordförandens ord mot Ep2:s. Flera i 
klassen deltar sedan med att ta parti för eller emot ordföranden och det pågår en bra stund 
”+nä[ee::+]” (256), ” [+jo::+]” (257) etc, och upptar en stor del av klassrådets tid vilket så 
småningom leder till att Ep2 ger sig (mening nr. 286):

286 Ep2 +*tro ru ja kom ihåg de elle*+ ((vänd snett bakåt mot klassen))

 Värt att notera är att läraren förhåller sig passiv ” ((sitter tyst med handen framför munnen))” 
(260) vilket indikerar att han accepterar hur ordföranden leder klassrådet, eftersom han inte 
gör några som helst försök att begära ordet eller ge någon kommentar. Konflikten kvarstår 
(meningarna nr. 294-298):

294 ”Ep4 +men hur bildades den dä första balgruppen då+ ((föser sin bänk 
framåt, och vickar den upp på två ben, på högkant mot sig))

295 Ef4 [me dom (x)]

296 Of1  [>+men asså de va ju att+<] m +nån+ i varje klass skulle anmäla sej 
så som frivilli osså skulle man ha så här/↓

297 Ep4 /+>men i fall dom inte säjer nåt till dej får ju inte vi veta nånting< 

KORT  LADDAD TYSTNAD”

Konflikten kvarstår då Ep4 höjer rösten och ifrågasätter balgruppens tillkomst ” +men hur 
bildades den dä första balgruppen då+” (294) och ordföranden tvingas till att förklara och 
höjer rösten ” m +nån+ i varje klass skulle anmäla sej så som frivilli osså skulle man ha så 
här/” (296). Men hon får inte prata klart utan blir avbruten av Ep4 genom att han höjer rösten 
och pratar med emfas ” /+>men i fall dom inte säjer nåt till dej får ju inte vi veta nånting” 
(297). Effekten blir att ordförandens personliga auktoritet starkt ifrågasätts vilket indikerar att 
ledarskapet är vagt, deltagare blir väldigt snara till konflikt och att det därför skapas spända 
lägen ” KORT  LADDAD TYSTNAD” (297). 

3a) Hur uttrycker ordföranden argument och hur bemöter ordföranden argument? 
Exempel 1.
Ordföranden läser ur ett protokoll (meningarna nr. 131-133):

131 ” Of1 okej de står så här alla tycker att det är dåligt att (Mirsa) och hennes 
polarje skall bestämma vem som ska vem man ska sitta brevi på balen KORT PAUS  >°åså 
här/ å vem man ska dansa första dansen med°</ ↑*as dåligt*↓ SKRATTAR ((läser ur ett 
protokoll))
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132 Ef4 °Vem har skrive det°?

133 Of1 Vem e det som har skrivit de?(.) Karin (Tillman) (.) ^men^ (.) eh 
alla tycke fortfarande neh vi tar det sen ((viftar med protokollet)) >d va bara en fråga< 
((ordförande lägger ifrån sig protokollet))”

Det upplästa dokumentet innehåller argumentet som handlar om balgruppens 
bestämmanderätt ” det är dåligt att (Mirsa) och hennes polarje skall bestämma”  (131) 
vilket ordföranden bemöter med ett till synes ambivalent argument och förhållningssätt ”↑
*as dåligt*↓ SKRATTAR” (131) då ordföranden själv är medlem av balgruppen. Detta får 
effekten av att hon undergräver sin egen auktoritet. Efter att Ef4 ha frågat vem som skrivit 
protokollet ” °Vem har skrive det°?” (132) avslutar ordföranden frågan och hänvisar att den 
ska tas upp senare ” neh vi tar det sen” (133) vilket den inte görs. Effekten blir att ordföranden 
uttrycker ett svagt ledarskap under klassrådet eftersom hon själv är medlem i balgruppen och 
därmed accepterar och verkar finna sig i balgruppens bestämmanderätt. Men också för att hon 
vacklar i formerna för hur hon leder klassrådet genom att ta upp en fråga och i nästa mening 
senarelägga den, för att sedan inte ta upp den alls. 

Exempel 2.
Balgruppen har beslutat att parindelning ska ske inför balen. Parindelningen blir starkt 
ifrågasatt av Ef4 (meningarna nr. 212-214):

212 ” Ef4                                  [men tänk] Of1 tänk om du få nån som du 
>verkligen verkligen< inte vill gå me

213 Of1           du de e tur för *mej att ja e i balgruppen* SKRATTAR

214 Fler    NÅGRA FÅ SKRATTAR MED

När Ef4 uttrycker sin oro för att bli tilldelad någon person hon inte vill gå ” om du få nån som 
du >verkligen verkligen< inte vill gå me” (212) med bemöter ordföranden det skrattande med 
hänvisning och argumentet att det är tur att hon själv är en av medlemmarna i balgruppen ”du 
de e tur för *mej att ja e i balgruppen*” (213), vilket indikerar att ordföranden framhåller 
sin personliga auktoritet och sin sociala position på bekostnad av deltagare i sitt bemötande 
av Ef4. Ordföranden svarar därmed inte på elevens behov, utan hävdar sin egen personliga 
position, sitt medlemskap i balgruppen, gentemot deltagarna. Effekten blir att deltagarna 
har svårt att identifiera sig med ordföranden som en av dem vilket gör att de känner sig 
missgynnade. När ordföranden samtidigt skrattar är det inte heller många av deltagarna som 
stämmer in i skrattet ” NÅGRA FÅ SKRATTAR MED” (214) då deltagarna mer utesluts än 
innesluts i något som helst övervägande eftersom beslutet om parindelningen inte verkar 
förhandlingsbart.

Exempel 3.
När en av eleverna yrkar på att också sitta i med balgruppen ger ordföranden sken av att det 
går att ordna (meningarna nr. 215-224):

213 Of1           du de e tur för *mej att ja e i balgruppen* SKRATTAR

214 Fler    NÅGRA FÅ SKRATTAR MED

215 ”Ef4 amen då ska ja också ↑sitta i den där jävla balgruppen de ska ja [ (xx)]

216 Of1    [ja ↑visst Ef4]
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217 Ep?    [a aa: alla har möjlighet ] att göra det/

218 Of1 ä:: är du kvar i skolan

219 Ef4 ja:↑ ja:↑

220 Of1 ida 

221 Ef4 ja

222 Of1 °på eftermiddan°

223 Ef4 °mm°

224 Of1 °du kan ju fråga sen dårå om du få va me°

När ordföranden skrattande argumenterar att det är tur att hon själv är en av medlemmarna 
i balgruppen ”du de e tur för *mej att ja e i balgruppen*” (213) yrkar Ef4 också på att sitta 
i balgruppen ”amen då ska ja också ↑sitta i den där jävla balgruppen de ska ja” (215). 
Ordföranden bemöter det med att vara kvasi-human (sken-mänsklig, dvs oäkta hygglig) 
med att ge sken av att det verkar finnas möjligheter till det ”[ja ↑visst Ef4]” (216). Men om 
huruvida Ef4 sedermera tas upp i balgruppens gemenskap kan den här undersökningen inte 
säga något om. Av meningskontexten att döma verkar en av pojkarna tvärsäkert uttrycka 
att alla som vill får vara med i balgruppen ”[a aa: alla har möjlighet ] att göra det/” (217). 
Men i ordväxlingen mellan ordföranden och Ef4 verkar det inte vara så säkert eftersom 
ordföranden verkar mena att Ef4 kan fråga balgruppen senare om hon får vara med ”°du kan 
ju fråga sen dårå om du få va me° ” (224). Att Ef4 måste fråga balgruppen senare om hon får 
vara med indikerar på att ordföranden inte själv kan ta beslutet, trots att hon själv är medlem 
i balgruppen. I ordväxlingen dämpar ordföranden rösten då hon närmar sig avgörandet att 
Ef4 kan fråga balgruppen senare ”°du…me°  (224) vilket indikerar att makten till beslutet är 
hierarkiskt tilldelad antingen någon annan i balgruppen, eller några få personer i balgruppen i 
förhållande till ordföranden. Här bemöter ordföranden Ef4 på sådant sätt att hennes personliga 
auktoritet är underordnat balgruppens och att hon undandrar sig ansvaret om att själv besluta 
om Ef4 får vara med, vilket också indikerar att ordförandens ledarskap är vagt. Men det 
betyder också att ordföranden är kvasi-human  då hon först ger sken av att också Ef4 kan vara 
med i balgruppen, men sedan verkar det ändå vara upp till Ef4 att själv fråga balgruppen om 
tillstånd.

Exempel 4.
En av eleverna, Ep4, tilltalar ordföranden med emfas och hög röst (meningarna nr. 297-299):

297 Ep4 /+>men i fall dom inte säjer nåt till dej får ju inte vi veta nånting< 

KORT  LADDAD TYSTNAD

298 Of1 °näe::° men +[asså↑ ja har inte vari me på nåt möte för de va ju massa 
möten+] (.) 

299 Ep4   ([°me ha också funkat me som jävla kärringgrupp°] ((håller 
fortfarande sin bänk på högkant och vickar den mellan tummen och pekfingret))”

Ep4 ifrågasätter balgruppen och därmed också indirekt ordföranden då hon är medlem 
i balgruppen genom att höja rösten och prata med emfas”+>men i fall dom inte säjer 
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nåt till dej får ju inte vi veta nånting” (297) vilket förstärker effekten av hans argument 
”KORT  LADDAD TYSTNAD” (297). Och ordföranden bemöter Ep4 genom att undandra 
sig ansvar. Hon är medlem av balgruppen men verkar inte vilja stå för det. Hon svarar först 
med nedtonat röstläge ”°näe::° ” (298) men skyller sedan ifrån sig med hög röst till att 
hon inte gått på några möten ” +[asså↑ ja har inte vari me på nåt möte för de va ju massa 
möten+]” (298), trots att hon tidigare i meningskontexten verkat veta hur parindelningen går 
till (se meningarna167-171, Bilaga 2, sid. 138). Här är ordförandens personliga auktoritet 
underordnad Ep4, men också balgruppen, vilket också indikerar att ledarskapet är vagt och 
vacklande vilket får Ep4 att överlappande, men också dämpat så det inte hörs bakåt till 
läraren, att kritisera balgruppen ”([°me ha också funkat me som jävla kärringgrupp°]” (299).

3b) Upprepas samma argument många gånger? 
Exempel 1.
Ordföranden upprepar vid flera tillfällen argument som indikerar att hon redan har sin 
uppfattning klar gällande klassresa vilket pekar på att hon inte vill bjuda in deltagarna till 
några som helst alternativa överväganden (mening nr. 88)

88 ”Of1 (xx) att alla vill åka på klassresan ah mm (.)°men ah de komme vi inte 
kunna° (.)°de e så är° ((går från tavlan ställer sig framför klassen och lutar sig stående mot 
katedern skakar på huvudet och tuggar tuggummi))”

När ordföranden tar upp frågan om klassresa slår hon fast att klassen inte kommer att kunna 
åka. Argumentet för åsikten ger inte utrymme för vidare diskussion, men samtidigt uttrycks 
den ändå vagt med ett lägre röstläge ” °de e så är° ” (88) vilket ger indikationer på att 
ordförandens personliga auktoritet är svag. Längre fram i meningskontexten föreslår en elev 
att klassen kan tälta, som de gjort en gång förut. Men ordföranden ger inte utrymme till vidare 
diskussion (meningarna nr. 122-124):

122 Of1 nä men asså de en sak som man gör så här i början av terminen (.) (xxx) 
men KORT PAUS asså vi kommer inte kunna göra det för att jag/

123 Ef5  /[°men de kostar°]/

124 Of1  /[+asså+ de finns] (.) de finns ingen i den här klassen som tar 
tag i nånting så att ja e *lessen* vi kommer inte kunna jörja det hä

Här fortsätter ordföranden att uttrycka sina egna argument ”de en sak som man gör så här 
i början av terminen” (122) utan att ge deltagarna chansen att uttrycka sina åsikter eller 
överväga vilka möjligheter som kanske finns. En deltagare försöker få ordet genom att 
avbryta och överlappa ” /[°men de kostar°]/” (123).  Men ordföranden verkar inte se alternativ 
som ett gemensamt problem som man kan lösa genom att ta del i varandras uppfattningar. 
Här försöker ordföranden använda sin auktoritet och sitt ledarskap att förstärka sitt budskap 
genom paralingvistiska signaler som överlappar, avbryter och hon höjer också sitt röstläge för 
att behålla ordet ” /[+asså+ de finns]” (124), och med emfas, men låter inte särskilt bestämd 
då hon skrattar samtidigt ”..*lessen*..” (124). Sammantaget indikerar det att ordföranden 
vill att deltagarna med tvång ska underordna sig. Men ordförandens ledarskap övertygar inte 
deltagarna fullt ut och trots att hon upprepar sin slutsats, ”vi kommer inte kunna jörja det 
hä” tre gånger (se meningarna nr. 88, nr. 122 och nr. 124) tas frågan om klassresan upp igen 
senare i meningskontexten. Trots upprepade försök att leda deltagarna förbi klassresefrågan 
tas den upp senare, vilket visar att ordförandens ledarskap är vagt.
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3c) Hur når man fram till en uppgörelse där man är oense? 
Exempel 1.
Ordföranden har träget argumenterat för att klassen inte kan göra en klassresa utan att över 
huvud taget lyssna på deltagares förslag. Hon har inte heller tagit några som helst initiativ att 
bjuda in deltagarna till diskussion att överväga deras åsikter (se Fråga 3b) – Exempel 1, sid. 
83). Ordföranden har sin åsikt klar – hon vill åka till Gröna Lund (meningarna nr. 329-333):

329 ”Of1 >eftesom vi inne komme å jörja [klassjesa] så< ka kunne vi typ åka ti 
Gröna Lunn som [vi brukar]

330 Ep?   [°å herregu:h°] 

331 Ef3 [me asså]  a tycke ännå [inte att de e fösent]

332 Ep4    [bu] för Gröna Lund föfa::n”

333 12.52 – Sekvens D: (Klassresediskussion fortsätter där omröstning förekommer)

Då ordföranden återigen framhåller att klassresan inte kan bli av ” eftesom vi inne komme 
å jörja [klassjesa]” (329) börjar fler av deltagarna opponera sig och överlappar varandra i 
protest ” [°å herregu:h°]” (330), ” [me asså]  a tycke ännå [inte” (331), ” [bu] för..” (332). 
Ordförandens ledarskap kan inte förmå deltagarna att släppa klassresan och till slut leder 
detta till en omröstning. Deltagarna är således oense med ordföranden. Av meningskontexten 
att döma leder frånvaron av diskussion till omröstning ” Klassresediskussion fortsätter 
där omröstning förekommer” (333). Detta indikerar att ordföranden inte ger utrymme till 
överväganden. Det är alltså inte några överväganden som leder till omröstning utan orsaken är 
oenighet mellan själva ordföranden och deltagarna, vilket visar att ordförandens ledarskap är 
vagt. 

3d) Görs det omröstning? 
Exempel 1.
Den ena omröstningen (av två) görs då deltagarna blir oense med ordföranden om de ska göra 
en klassresa eller inte. Ordföranden har under klassrådet flera gånger hävdat att klassen inte 
kan göra någon klassresa (se Fråga 3c) – Exempel 1, sid. 84). Ordförandens ledarskap får vika 
sig för deltagarnas vilja att göra en klassresa (meningarna nr. 329-333):

329 Of1 >eftesom vi inne komme å jörja [klassjesa] så< ka kunne vi typ åka ti 
Gröna Lunn som [vi brukar]

330 Ep?   [°å herregu:h°] 

331 Ef3 [me asså]  a tycke ännå [inte att de e fösent]

332 Ep4    [bu] för Gröna Lund föfa::n

333 12.52 – Sekvens D: (Klassresediskussion fortsätter där omröstning förekommer)

Trots att ordföranden försöker bestämma över klassen ”eftesom vi inne komme å jörja 
[klassjesa] så< ka kunne vi typ åka ti Gröna Lunn” (329) protesterar deltagare ”me asså]  
a tycke ännå [inte att de e fösent]” (331) vilket leder så småningom till en omröstning 
”Klassresediskussion fortsätter där omröstning förekommer” (333). Detta indikerar att 
ordförandens ledarskap är underordnat deltagarna.
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Exempel 2.
Den andra omröstningen (av två) görs då läraren uppmanar till det (meningarna nr. 454-462):

454 L >+kan vi få en< ^som: e:^ +(.) j ja skriver jättgärna upp en person 
^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]

455 Ep6  [((Ep6 mobils ringsignal låter en gång (har ringt förut under 
klassrådet), sms?, tar fram mobilen och läser.))] 

456 Ep2 ja ja kan dra:↓ ((svarar vänd från Läraren,  gör en snabb uppåtgest med 
handen, tittar ner i bänken, bitandes på något som knäppande går sönder))

457 L å så får ni andra se till å lämna (.) förslag till den [personen]

458 Of1                   [+allå+] +asså Ef3+ borde inte °ru° 
(.) +*asså förj du äuså+ engagerad i dehärj (hh)*

459 Ep2 ja e föfa:an mest engagerad i °de här°

460 Ef3 ja [ja kan va]

461 Ef     [du ja (x)]

462 L då har vi +två: valbara+ elle hur °få ru fixa ett val°

Läraren går in och uppmanar klassen att ta fram en klassrepresentant för klassresa ” +(.) j 
ja skriver jättgärna upp en person ^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill 
diskutera de där” (454). Men ordföranden verkar inte vara van vid formerna för hur hon 
ska leda klassrådet då hon försöker styra utgången efter eget önskemål ”+asså Ef3+ borde 
inte °ru° (.) +*asså förj du äuså+ engagerad i dehärj” (458). Ordföranden tar inga initiativ 
att höra efter vad andra deltagare kan tänkas föreslå. Läraren går in auktoritärt och leder 
ordföranden ”då har vi +två: valbara+ elle hur °få ru fixa ett val°” (462). Här går läraren in 
med direktiv hur ordföranden ska agera. Det visar att ordförandens ledarskap är underordnat 
lärarens auktoritet.

3e) Avlyssnar ordföranden stämningen eller är det några få som sinsemellan fattar 
beslut?
Exempel 1.
Det verkar endast som om ordföranden och en flicka, Ef3, fattar beslut om hur man fixar 
pengar till klasskassan (meningarna nr. 91-94):

91 Of1      /nä: men de har inte me de 
å göra ju (.) asså [ja tror de finns fler än bara vi som vill ha filmerna]

92 Ef3     [(xxx)]

93 Of1 asså de e ju inte för de

94 Ef3 ja men va ska vi göra av pengarna

De enda som verkar diskutera hur klassen ska få in pengar till klasskassan är ordföranden 
”asså [ja tror de finns fler än bara vi som vill ha filmerna” (91) och Ef3 ”ja men va ska vi 
göra av pengarna” (94). Av meningskontexten att döma finns det filmer att sälja för att få in 
pengar till klasskassan (mening nr.106):

106 Of1 Nej inte alls nian (.) att vi ska typ sälja dom till föräldrarna eftersom 
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många vill ha dom filmerna KORT PAUS men vi måste prata med Nisse om han ng:: kan 
fixa det (.) å då skulle vi typ få in pengar till klasskassan ((någon smäller bubbelgum)) 

Av meningskontexten att döma verkar beslutet hur klassen får ihop pengar till klasskassan 
endast röra ordföranden ”men vi måste prata med Nisse om han ng:: kan fixa det (.) å då 
skulle vi typ få in pengar till klasskassan” (106) och Ef3. Senare under klassrådet är frågan 
om klassresa uppe men vissa av deltagarna verkar vara oroliga för hur den ska finansieras 
(meningarna nr. 412-416):

412 Ep2    +[ja men va fan gå å hyr en jävla stuga rå+]

413 Ep4    [fixa pengarå] fixa pengarå

414 Of1 +nä  (.) Ep2 [låt Ef3 prata+]

415 Ep4  [men hur] hade ru tänkt åfixa pengar på nåra veckor? Vet du 
hur mycke ba:rn å [pengar de] e?

416 Ef3              [de e lätt]

Här verkar Ep2 upprörd över pengafrågan ” +[ja men va fan gå å hyr en jävla stuga rå+]” 
(412). Han höjer rösten och överlappar när andra talar. Ep4 reagerar på liknande sätt, han 
överlappar och verkar oroa sig för pengarna ” [fixa pengarå]” (413). Ordföranden tar inga 
som helst initiativ att ta upp pengafrågan trots att en del av eleverna verkar oroa sig för det. I 
stället tillrättavisar hon Ep2 ”+nä  (.) Ep2 [låt Ef3 prata+]” (414) och tar heller ingen notis 
om Ep4:s oro. Detta indikerar att ordföranden och Ef3 har hand om och tar beslut hur man kan 
dryga ut klasskassan ” [de e lätt]” (416), men ordföranden verkar också nöja sig med det då 
hon inte tar några som helst initiativ till att höra med deltagarna hur man kan få ihop pengar 
på andra sätt, trots att de verkar oroa sig över pengar (meningarna nr. 482-487):

482 Of1 +men asså (.) e de nån+ som tyckerj att vi s fojtfarande ska åka till e: 
Gröna Lund↓? 

483 Fler [ja:]

484 Ep?       [+bu::+]

485 Of1        [+asså de+] asså de tyckerj ja för de e såhära °tradition°↓ (.) 
såhä:

486 Ep2 Ja >men lägg pengarna [rå<]

487 Fler                  [MUMMEL]

Ordföranden vill åka till Gröna Lund  e de nån+ som tyckerj att vi s fojtfarande ska åka till 
e: Gröna Lund↓?” (482), ”de tyckerj ja för de e såhära °tradition°↓” (485), men det kostar 
också pengar. En av eleverna, Ep2, verkar oroa sig för pengafrågan ”men lägg pengarna 
[rå” (486). Men av meningskontexten att döma tar aldrig ordföranden upp pengafrågan 
med deltagarna och frågar inte heller efter fler förslag till andra alternativ från deltagare. 
Detta tolkar jag som att endast ordföranden och Ef3 tar beslut om hur man fixar pengar till 
klasskassan, vilket också verkar få effekten att deltagarna kan känna sig otrygga över hur 
pengafrågan ska lösas. Ordföranden verkar därmed inte ta någon som helst notis om att 
avlyssna stämningen med vad de övriga deltagarna tycker och känner.
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Exempel 2.
Ordföranden verkar ha svårt för att släppa in deltagarna att säga sin mening (meningarna nr. 
452-454):

452 Of1    [nä ifall] + men asså viljka vill+ att barja 
D-gruppen ska åka såhär själva? (.) å jörja nånting? >I å förj sig e de: kul åckså men de 
e såhärj< (.) [eftesom vi (e en) klass allihopaså blie shåhära konsti] ((sitter ihopsjunken, 
nedhasad på stolen och tittar på klassen djupt under lugg))

453 Ep? [+okej (xx)] (.)ja+ ja ja °ja°↓

454 L >+kan vi få en< ^som: e:^ +(.) j ja skriver jättgärna upp en person 
^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]

Trots att ordföranden här ställer en fråga till deltagarna ”men asså viljka vill+ att barja D-
gruppen ska åka såhär själva? (.) å jörja nånting” (452), ger hon samtidigt sina tudelade 
åsikter ”I å förj sig e de: kul åckså men de e såhärj< (.) [eftesom vi (e en) klass allihopaså 
blie shåhära konsti” (452) innan deltagarna fått chansen att svara på frågan. Det indikerar ett 
vagt ledarskap då ordföranden inte lyssnar utan är mån om att först säga sitt, och när hon då 
gör det vacklar hennes synpunkter mellan ”kul” och ”konsti”. Deltagarnas synpunkter verkar 
komma i andra hand. Här leder inte heller ordföranden klassrådet fram till något beslut utan 
läraren går in och beslutar om att klassen ska välja en klassrepresentant ”j ja skriver jättgärna 
upp en person ^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där” (454). 
Det indikerar att läraren är den som tar beslut i samråd med representanter, men inte i samråd 
med deltagare i klassrådet. Läraren och elevrepresentanter är därmed hierarkiskt överordnad 
klassrådet.

4. Hur uttrycks ordförandens ledarskap i hennes actio och hur uttrycks deltagarnas i 
deras actio?
Exempel 1.
I början av klassrådet står ordföranden vänd mot tavlan då hon tilltalar klassen (mening nr. 
34):

34 ”Of1 °hallå° +e de nån som har varit på elevrådet+ ((vänd mot tavlan))” 

Att stå bortvänd när man tilltalar sina deltagare ”((vänd mot tavlan))” (34) är tecken på att 
inte ordföranden är öppen, utan snarare mer sluten i sitt sätt. Detta kan uppfattas som ett 
avståndstagande från ordförandens sida vilket indikerar ett vagt ledarskap.

Exempel 2.
Ordföranden sitter ned på en stol under mestadels av tiden, men ju längre klassrådet håller på 
ju längre ut på kanten och ju mer ihopsjunken sitter hon på stolen (meningarna nr. 159, nr. 406 
och nr. 452):

159 ”Of1 äum:: (.) å då kan vi typ ta balen (.) Hur många är de här inne som (hh) 
har anmält kompispar ((sitter ner bredvid katedern på en stol vänd mot klassen))”

406 ”Of1 >+men ja mena men asså+ typ ja menar kunna ta reda på *va man 
skulle kunna görja< Ep2 du e anmäld redan* ((sitter med korslagda armar vilande på magen 
nedsjunken på stolssitsens yttersta del, med korslagda ben, som ett ”klot”))”

452 ”Of1    [nä ifall] + men asså viljka vill+ att barja 
D-gruppen ska åka såhär själva? (.) å jörja nånting? >I å förj sig e de: kul åckså men de 
e såhärj< (.) [eftesom vi (e en) klass allihopaså blie shåhära konsti] ((sitter ihopsjunken, 
nedhasad på stolen och tittar på klassen djupt under lugg))”
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Ordförandens actio indikerar att hon inte verkar vara tillfreds med ledarskapsrollen. Under 
klassrådets gång visar hennes actio på en viss uppgivenhet ” ((sitter ihopsjunken, nedhasad 
på stolen och tittar på klassen djupt under lugg))” (452) och avståndstagande ”((sitter med 
korslagda armar vilande på magen nedsjunken på stolssitsens yttersta del, med korslagda 
ben, som ett ”klot”))” (406) vilket kan påverka deltagarna till att inte respektera varken 
hennes ledarskap eller personliga auktoritet då kroppsspråket snarare är slutet än öppet mot 
deltagare.

Exempel 3.
I vissa fall söker deltagarna stöd från de andra deltagarna när de yttrar sig (meningarna nr. 
265, nr. 276 och nr. 286)

265 ”Ep4 +↑kom dom inte o sa Ep2 (x)/ ((Ep4 vrider sig bakåt mot resten av 
klassen och gestikulerar med högerhanden))”

276 ”Ep2 >så ville a inte så f [fick a ]ändå</ ((Ep2 vänder sig snett bakåt mot 
klassen))”

286 ”Ep2 +*tro ru ja kom ihåg de elle*+ ((vänd snett bakåt mot klassen))”

Vid dessa tillfällen vrider deltagarna på sig för att kunna se på dem som sitter bakom dem 
” ((Ep4 vrider sig bakåt mot resten av klassen och gestikulerar med högerhanden))” (265), 
” ((Ep2 vänder sig snett bakåt mot klassen))”  (276), ” ((vänd snett bakåt mot klassen))” 
(286) vilket får till följd att de vänder ryggen till ordföranden. Ordförandens ledarskap får 
därmed tillfälligt en position underordnad den som talar, men också i förhållande till de övriga 
deltagarna då uppmärksamheten riktas ifrån hennes ledarskap.

Exempel 4.
En av deltagarna visar sin frustration genom att höja rösten men också genom ett livligare 
actio (mening nr. 294):

294 ”Ep4 +men hur bildades den dä första balgruppen då+ ((föser sin bänk 
framåt, och vickar den upp på två ben, på högkant mot sig))”

Här ifrågasätter Ep4 balgruppen men höjer också rösten ”+men hur bildades den dä första 
balgruppen då+” (294) vilket har en förstärkande effekt, samtidigt som han sitter och 
vickar på sin bänk, ” ((föser sin bänk framåt, och vickar den upp på två ben, på högkant mot 
sig))” (294) vilket jag tolkar som ett tecken på frustration. Men han kritiserar också öppet 
balgruppen (mening nr. 299):

299 ”Ep4   ([°me ha också funkat me som jävla kärringgrupp°] ((håller 
fortfarande sin bänk på högkant och vickar den mellan tummen och pekfingret))”

Här visar Ep4 öppet sin frustration men han talar med lågt röstläge och talar överlappande 
”[°me ha också funkat me som jävla kärringgrupp°]” (299) vilket gör att det hörs framåt till 
ordföranden men inte bakåt där läraren sitter (för att se Ep4 position i klassrummet, se figur 2, 
sid. 73). Han sitter fortfarande och vickar på bänken ”((håller fortfarande sin bänk på högkant 
och vickar den mellan tummen och pekfingret))”  (299) vilket jag tolkar som tecken på 
frustration. Detta indikerar att deltagarna inte verkar vara solidariska med varandra ” ha också 
funkat me som jävla kärringgrupp” (299) vilket också framkallar konflikter. Och att Ep4 inte 
verkar respektera ordförandens ledarskap då ordföranden ingår i balgruppen.

Exempel 5.
När ordföranden förklarar parindelningen går läraren in med en kommentar och understryker 
det han säger med actio (nr. 173-178):
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173 Of1 /me asså de kommer va (.) vi ska para ihop dig med en kompis

174 Ef4 °a:: s:°

175 Of1 de e de

176 Ef? (xx)

177 Fler  SKRATT

178 L inte med en kompis på festen(.) utan en kompis för imårron (.)imårron 
[kommer dom va ^ra:gga^] ((efter kommentaren ”ragga” höjer och sänker läraren 
ögonbrynen flera gånger i en min som understryker det sagda))

Av meningskontexten att döma ska balgruppen para ihop elever inför balen ” vi ska para ihop 
dig med en kompis” (173) men många av eleverna verkar ändå ha svårt att förhålla sig till 
den förestående parindelningen då fler inte verkar veta vad de ska säga ”°a:: s:°” (174), ” 
(xx)” (175), och flera skrattar ”SKRATT” (177). Läraren verkar vilja förtydliga ” inte med en 
kompis på festen(.) utan en kompis för imårron (.)imårron [kommer dom va ^ra:gga^]” (178), 
men han understryker det sagda med att höja och sänka sina ögonbryn upprepade gånger 
”((efter kommentaren ”ragga” höjer och sänker läraren ögonbrynen flera gånger i en min 
som understryker det sagda))” (178) vilket jag tolkar som att han vill retas. Av den grafiska 
överblicken att döma sitter läraren näst längst bak (se figur 2, sid. 73) vilket verkar indikera 
att han säger detta till en av eleverna, förmodligen Ef4 som sitter bredvid honom, till vänster. 
Här vänder sig alltså läraren till en av eleverna med sin kommentar och inte till alla deltagare. 
Läraren räcker inte heller upp handen utan pratar rakt ut som många andra deltagare, vilket 
indikerar att inte han heller respekterar ordförandens ledarskap men också att hans uppförande 
mer liknar en elev som inte respekterar klassrådets talordning eftersom han går in och stör det 
pågående klassrådet genom att retas med en annan elev.

Ledarskapsanalysresultat från klassråd 9D
5. Hur ofta försöker ordföranden och deltagarna avbryta den som talar?
Ordföranden bör genom sitt ledarskap se till att fördela ordet och se till att alla får komma 
till tals. I figur 9 nedan ser jag på i vilken mån gruppdeltagarna går in och avbryter varandra 
under pågående tal i det transkriberade materialet:
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Tabellen visar att ordföranden är den person som mest frekvent avbryter andra när andra talar. 
Resultatet pekar på att ordföranden försöker tillskansa sig själv den större delen av makten 
över talutrymmet och skaffar sig på så sätt ytterligare interaktiv dominans. Ordföranden 
avbryter 31 % av totalt sett alla försök av deltagarna (även de elever som inte är lokaliserade) 
i förhållande till deltagarna som avbryter 69 %. 

5a) Hur ser maktförhållandena ut mellan ordföranden, läraren, och eleverna?
Exempel 1
När en av eleverna precis har valts som ordförande av klassrådet och en annan har valts som 
sekreterare, utspelas en sekvens där ordföranden trevande stöder sig på lärarens auktoritet 
vilket indikerar att ordföranden är ovan vid att leda klassråd (meningarna nr. 24-29):

24 ”Of1 Men ska ja skriva upp på tavlan? ((drar ut stol vid katedern som 
skrapar))

29 L [De kan väl, de kan väl Ef2_Sek ↑  göra (.) hon e ju din ^sla::v^ för 
tillfället]

30 Flera [(xxx)]

31 Of1   [Men hon ska sitta här och skriva] ((Of1 lutar sig mot och 
pekar med pekfingret ned mot stolen tuggande tuggummi))

32 Fler  [(xxx)]

33 L ja(.) ja de ka hon göra↓ men dagorning  e bra/”

Här visar ordföranden att hon underordnar sig läraren ”Men ska ja skriva upp på tavlan” (24) 
genom att hon frågar efter former för klassrådet, men att hon bestämmer över sekreteraren 
genom att anvisa platsen där sekreteraren ska sitta ”Men hon ska sitta här och skriva” (31). 
Läraren spär också på ordförandens maktposition gentemot eleverna genom kommentaren 
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om sekreteraren vilket förstärks genom att han betonar a:et i slav ”hon e ju din ^sla::v^ för 
tillfället” (29). Detta indikerar lärarens medvetenhet om den tillfälliga maktförskjutningen, 
där ordföranden tillfälligt har makten, samtidigt som han söker ge hjälp till former för 
klassrådsmötet ”men dagorning  e bra” (33). Det indikerar på att eleverna inte verkar vara så 
vana vid att hålla klassråd och ordföranden förhåller sig här hierarkiskt underordnad lärarens 
auktoritet.

Exempel 2.
Av meningskontexten/protokollet att döma (se Fråga 3a) – Exempel 1, sid. 80) verkar fler 
elever ha reagerat över att balgruppen har mandat att bestämma över beslut som inte verkar 
vara förankrat hos övriga elever. Trots det verkar läraren inte ta någon notis utan verka 
underordna sig balgruppens beslut om parindelningen  (meningarna nr.159-167):

159 Of1 äum:: (.) å då kan vi typ ta balen (.) Hur många är de här inne som (hh) 
har anmält kompispar ((sitter ner bredvid katedern på en stol vänd mot klassen))

160 Ep? va saru↑ ((fyra grabbar räcker upp handen, Ep3, Ep5, Ep6, Ep7))

161 Of1  hur många de e som har anmält kompispar↓

162 Ep? (xx) (de beror väl på)

163 L [åjo ja har skrivit upp] lite fler (.) skrev ja inte ↑upp dej me nån↓ 
RETFULLT

164 Of1 [(xx)]

165 Ep? Vadå kompispar

166 L tror ja visst att ja gjorde (.)[med Ef4 >om ja inte minns fel<]

167 Of1 [ja men till ba::len] man skulle para hop sej i kompispar (.) så skulle 
man fixa (.) skulle fixa så här (.)  SMACKAR öhh  typ dejt ((gör situationstecken i luften i 
samband med ordet ”dejt”)) öähh/

Orföranden frågar efter  hur många som anmält sig ” Hur många är de här inne som (hh) 
har anmält kompispar” (159). Ordföranden får inte så mycket respons då endast fyra räcker 
upp handen ”((fyra grabbar räcker upp handen, Ep3, Ep5, Ep6, Ep7))” (160) Men av 
meningskontexten att döma har läraren hjälpt till att skriva upp kompispar tidigare ”skrev 
ja inte ↑upp dej me nån” (163) men det verkar som om en del av eleverna ändå inte är på 
det klara med vad det innebär ”Vadå kompispar” (165). Här går läraren in och överlappar 
ordföranden då hon försöker få svar ” [åjo ja har skrivit upp]” (163). Läraren räcker inte upp 
handen utan pratar rakt ut till en av eleverna ” tror ja visst att ja gjorde (.)[med Ef4 >om ja 
inte minns fel” (166). Här respekterar inte läraren ordförandens ledarskap men tycks däremot 
ha underordnat sig balgruppens beslut om parindelning vilket ger signaler till deltagarna dels 
att beslutet om parindelning inte verkar vara förhandlingsbart och dels att ordföranden är 
underordnad lärarens auktoritet då han inte respekterar hennes ledarskap.

Exempel 3.
Läraren använder sin auktoritet och pratar med en av eleverna under pågående klassråd 
mellan ordföranden och deltagare. (meningarna nr. 239-251):

239 L [((ställer sig upp och hukar sig över Ef4 och pratar lågt med henne))]
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240 Ef3 [+ dom dära(xxx)]

241 Ef? °Ja vet inte°

242 Ep3+Ep5 (( Ep3 pekar med fingret ut någon/något roligt framför dem 
som båda skrattar åt))

243 Of1 man fick anmäla sig↓

244 Ep4 när

245 Of1 det var (.) ja vet inte det var i nån gång i början på terminen[+Ep2 
anmälde sig men han gick inte så då tänkte jag att o-]/

246 Ep4 /[(xxx)]

PAPPER PRASSLAR ((som om någon skrynklar ihop papper))

247 L  [SKRATTAR] ((skrattar med Ef4går tillbaka och sätter sig 
på sin plats direkt till höger om Ef4))

248 Ef4  [kul SKRATTAR] ((skrattar åt vad läraren har sagt))

249 Ep4 Ep2 anmälde sig inte dom ((pekar kort på Ep2)) kom o sa [Ep2 vill du 
va (xxx) ]

250 Ef4     [+*ja:: det kan va så*+] 
((kommenterar vad läraren sa till henne))

251 Of1 nä:e Ep2 anmälde sig

Uppenbarligen vill läraren påkalla Ef4:s uppmärksamhet av någon anledning (”[((ställer sig 
upp och hukar sig över Ef4 och pratar lågt med henne))]” (239). Genom att läraren går upp 
och ställer sig, hukar sig ned över Ef4 och pratar enbart med henne under pågående samtal 
visar läraren att han är hierarkiskt på en högre nivå än ordföranden. Vilken än anledningen 
är till lärarens agerande, indikerar beteendet att ordförandens ledarskap är svagt i förhållande 
till lärarens, då lärarens beteende överlappar (”[SKRATTAR] ((skrattar med Ef4går tillbaka 
och sätter sig på sin plats direkt till höger om Ef4))”) och stör eftersom lärarens beteende 
uppmuntrar Ef4 att svara honom och överlappa det pågående klassrådet ”([kul SKRATTAR] 
((skrattar åt vad läraren har sagt))” (248), vilket gör att hon också svarar honom med hög 
röst ” [+*ja:: det kan va så*+]” (250). Lärarens beteende uppmuntrar Ef4 att prata högt 
under pågående klassråd trots att ingen av dem formellt har ordet. Detta indikerar att läraren 
inte respekterar ordförandens ledarskap och att lärarens auktoritet är hierarkiskt högre än 
ordförandens under pågående klassråd.

Exempel 4.
Ett annat exempel på hur ordföranden förhåller sig underordnat till läraren är när hon avbryter 
en av eleverna (som formellt sett har tilldelats ordet) och ger ordet till läraren i stället 
(meningarna nr. 373-378 ):

373 ”Of1    [okej Ep2] ((Ep2 räcker snabbt upp handen))

374 Ep2 vi kan ju jöra [(x)]
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375 Ep3  [+Työ::sst+] ((vrider sig mot Ef 5 och Ef6 brölande))

376 Ep2 +kan du hålla ↑käfften+ fö fa:n↓ ((vrider sig halvt bakåt mot klassen))

377 L få ja (.) få ja prata klart här ?((Läraren börjar prata samtidigt som han 
räcker upp handen))

378 Of1 [ja] (.) >du ka vänta lite Ep2<”

Till meningskontexten hör att innan detta händer har gruppen talat i mun på varandra 
(överlappat varandra) och ordföranden har uppmanat dem att räcka upp handen om de vill 
säga någonting. Ep2 får ordet ” [okej Ep2]” (373) och börjar prata ” vi kan ju jöra [(x)]” 
(374) men blir störd av att Ep3 brölar med hög röst ”[+Työ::sst+]” (375). Ep2 blir irriterad 
och han höjer rösten och svär ”+kan du hålla ↑käfften+ fö fa:n” (376). Detta får läraren 
att börja prata samtidigt som han räcker upp handen, dvs. innan han fått ordet ” få ja (.) få 
ja prata klart här ?((Läraren börjar prata samtidigt som han räcker upp handen))” (377). 
Anledningen att läraren beter sig på det här viset kan vara ett försök att bringa ordning då 
Ep3 höjer rösten betänkligt och Ep2 både höjer rösten och svär. Men faktum kvarstår att 
ordföranden underordnar sig lärarens auktoritet genom att be Ep2 vänta trots att det var han 
som hade ordet ”du kan vänta lite Ep2” (378) och att läraren agerar auktoritärt med att ta 
ordet. Till saken hör också att läraren inte har yttrat sig sedan mening 360. Det förflyter alltså 
13 meningar innan läraren ber att ”få prata klart här”. Under dessa 13 meningar uppträder 
alltså några av deltagarna överlappande. Lärarens beteende kan vara en strategi att vänta tills 
överlappningarna har lagt sig en smula innan han återtar talutrymmet genom sin auktoritet, 
men han gör det inte genom att respektera ordförandens ledarskap (eftersom ordföranden 
redan hade gett ordet till Ep2).

Exempel 5.
Vid ett tillfälle ber en elev läraren om tillåtelse att gå ut (mening nr. 431):

431 ” Ef7  ((som sitter direkt till höger om läraren) påkallar lärarens, inte 
ordförandens, uppmärksamhet. Besvaras med ett ”ja” från läraren. Ef7 reser sig upp och går 
ut ur klassrummet.))”

Detta indikerar att ordföranden inte har fullständigt ledarskap under klassrådet. Hade hennes 
ledarskap respekterats av samtliga deltagare hade eleven frågat ordföranden om hon fick 
gå ut och inte läraren ”Besvaras med ett ”ja” från läraren” (431). Att läraren använder sin 
auktoritet istället för att hänvisa till ordföranden, indikerar på att läraren inte respekterar 
ordförandens ledarskap. Detta visar att lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat 
ordförandens ledarskap.

Exempel 6.
Läraren går in auktoritärt och uppmanar klassen att utse en klassrepresentant som kan 
diskutera klassresefrågan (meningarna nr. 454-462): 

454 L >+kan vi få en< ^som: e:^ +(.) j ja skriver jättgärna upp en person 
^som^(.) ^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]

455 Ep6  [((Ep6 mobils ringsignal låter en gång (har ringt förut under 
klassrådet), sms?, tar fram mobilen och läser.))] 

456 Ep2 ja ja kan dra:↓ ((svarar vänd från Läraren,  gör en snabb uppåtgest med 
handen, tittar ner i bänken, bitandes på något som knäppande går sönder))
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457 L å så får ni andra se till å lämna (.) förslag till den [personen]

458 Of1                   [+allå+] +asså Ef3+ borde inte °ru° 
(.) +*asså förj du äuså+ engagerad i dehärj (hh)*

459 Ep2 ja e föfa:an mest engagerad i °de här°

460 Ef3 ja [ja kan va]

461 Ef     [du ja (x)]

462 L då har vi +två: valbara+ elle hur °få ru fixa ett val°

Av meningskontexten att döma verkar läraren styra hur besluten i slutändan tas. Läraren 
vill ha en representant ”ja skriver jättgärna upp en person ^som^(.) ^e:^ [så att ja får en 
från varje klass som vill diskutera de där” (454) som ska fungera som länk mellan lärare 
och elever där eleverna kan lämna förslag ”å så får ni andra se till å lämna (.) förslag till 
den [personen]” (457). Detta indikerar att överväganden inte förs mellan deltagarna under 
klassrådet som leder till beslut, utan vid senare tillfälle mellan en representant och läraren. 
Detta indikerar att klassrådet inte fungerar som ett forum för överläggningar som leder till 
beslut, utan besluten tas i slutändan av läraren. 
               När en av eleverna, Ep2, anmäler sitt intresse ”ja ja kan dra:↓” (456) gillas det inte 
av ordföranden som istället ger direktiv för vem som borde vara representant ”[+allå+] +asså 
Ef3+ borde inte °ru° (.) +*asså förj du äuså+ engagerad i dehärj” (458). Då uppmanar 
läraren ordföranden att genomföra ett val via omröstning  ”då har vi +två: valbara+ elle 
hur °få ru fixa ett val° ” (462) vilket indikerar att läraren går in auktoritärt och styr hur 
ordföranden ska agera. Läraren lägger sig därmed i formerna för hur klassrådet bedrivs. Här 
kommer alltså viljeyttringen att rösta från läraren och inte ordföranden vilket indikerar på att 
ordförandens ledarskap är vagare och hierarkiskt underställt läraren. Här går läraren in med 
sin auktoritet och leder ordföranden till att utföra en omröstning. Men eftersom omröstningen 
gäller en representant som ska fungera som en ”förslagslåda” för eleverna innebär det också 
att deltagarna under klassrådet inte får överväga förslagen mellan varandra i tillräcklig 
omfattning så att det leder till beslut, utan besluten verkar så småningom tas av läraren efter 
det att han fått förslag via representanten.

Exempel 7.
Här negligerar deltagarna ordföranden genom att prata högt och inte svara på tilltal. Detta 
händer 15 minuter och 35 sekunder in i klassrådet (meningarna nr. 335-339):

335 ”Of1 [man måste få hela klassen att tycka (.)°samma sak°] ((Of1 himlar 
uppgivet med ögonen då ingen verkar lyssna))

336 Fler [HÖGT PRAT]

337 Ep4 [+xxx+] ((är vänd bakåt mot klassen))

338 Of1 +Ep4(.) Ep4 + ((tilltalar Ep4 direkt))

339 Fler TYSTNAR

Ordföranden försöker göra sin röst hörd ”[man måste få hela klassen att tycka” (335)  men 
hennes tal överlappas ” [HÖGT PRAT]” (336),  och deltagare vänder henne ryggen ”[+xxx+] 
((är vänd bakåt mot klassen))” (337). Ordföranden går uppgivet ner i röstläge då ingen 
verkar lyssna ” °samma sak° ] ((Of1 himlar uppgivet med ögonen då ingen verkar lyssna))” 
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(335) samtidigt som deltagarna pratar högt i munnen på varandra (”[HÖGT PRAT]”). Ep4 
är dessutom bakåtvänd mot klassen och har därmed ingen ögonkontakt med ordföranden. 
Ordföranden får höja rösten rejält och upprepa Ep4:s namn två gånger innan deltagarna 
tystnar ”+Ep4(.) Ep4 + ((tilltalar Ep4 direkt))” (338). Detta indikerar att deltagarna inte 
respekterar ordföranden eftersom hon har svårt att göra sin röst hörd vilket indikerar att 
ledarskapet uttrycks vagt.

Exempel 8.
Trots att ordföranden försökt göra sin röst hörd tidigare (se ovanstående exempel 7, sid. 
94) visar inte deltagarna henne respekt. Nu har klassrådet pågått i ca 17 minuter och 30 sek 
(meningarna nr. 359-370):

359 Fler [PRATAR I MUNNEN PÅ VARANDRA]

360 L ja de går a göra

361 Of1 fast dom flesta vill inte ha sina [förjäldjaj me se]

362 Ep4    [+fy fa:n va värdelöst+]

363 Of1               [+Ef6 Ef6] vill säja nånting+

364 Ef5, Ef6               [xxxxxxxxxxx] ((sitter och 
pratar högt med varandra))

365 Fler    [PRATAR I MUNNEN PÅ VARANDRA]

366 Ef6 [*+neehej neeä::+*] SKRATTAR ((har inte bett om ordet och har inte 
räckt upp handen))

367 Fler [DE FLESTA PRATAR HÖGLJUTT I MUNNEN PÅ VARANDRA] 

368 Of1 [+hörrni:+] ((Of1 tar ny sats när det allmänna pratet avtar en smula))

369 Of1 [+om ni vill säja nånting (.) s kan ni rjäcka upp handen+] ((stryker bort 
håret från kinderna och tittar under lugg))

370 Fler [MÅNGA FORTSÄTTER ATT PRATA I MUNNEN PÅ VARANDRA 
MEN MED NÅGOT SÄNKT RÖSTVOLYM]

Många av deltagarna sitter och pratar i munnen på varandra ”[PRATAR I MUNNEN PÅ 
VARANDRA]” (359) och ordföranden försöker få deltagarnas uppmärksamhet genom att sikta 
in sig på en av två flickor som pratar högt med varandra ”[xxxxxxxxxxx] ((sitter och pratar 
högt med varandra))” (364), genom att höja rösten och upprepa ena flickans namn två gånger 
”[+Ef6 Ef6] vill säja nånting+”). Till meningskontexten hör att Ef6 inte deltar muntligt 
överhuvudtaget med övriga deltagare under klassrådet. När ordföranden ännu en gång 
försöker få deltagarnas uppmärksamhet genom att uppmana dem att räcka upp handen ” [+om 
ni vill säja nånting (.) s kan ni rjäcka upp handen+] ((stryker bort håret från kinderna och 
tittar under lugg))” (369), ger det inte effekten av att de gör det, endast att de sänker rösten en 
smula men fortsätter att prata i munnen på varandra ” [MÅNGA FORTSÄTTER ATT PRATA 
I MUNNEN PÅ VARANDRA MEN MED NÅGOT SÄNKT RÖSTVOLYM]” (370). Här visar 
deltagarna att de inte respekterar ordförandens ledarskap i någon högre grad. Att ordföranden 
försöker få deltagarnas uppmärksamhet genom att vända den mot Ef6 i stället mot sig själv, 
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ger indikationer på att ledarskapet är svagt, då det inte heller ger någon som helst effekt på 
deltagarna.

Exempel 9.
Vissa deltagare, två pojkar, verkar inte komma överens i klassen (meningarna nr. 80-85):

80 ”Of1 [Äum (.) Okej va prata om vi om /ja om:: på förra klassrådet]

81 Fler [SVAGT MUMMEL]

82 Ep2 VISSLAR ((den enda som räcker upp handen samtidigt som han visslar 
för att få ordet))

83 Ep3   ner Ep2

84 Fler KORT PAUS

85 Ep2 käften ((vänder sig om varpå Ep3 spelar oberörd och är vänd mot 
bänkkamraten))”

Ordföranden ställer en fråga ” Okej va prata om vi om /ja om:: på förra klassrådet” (80) varpå 
Ep2 snabbt räcker upp handen ”((den enda som räcker upp handen samtidigt som han visslar 
för att få ordet))” (82). Detta får en av eleverna Ep3, som sitter längst bak att kommentera 
Ep2:s uppsträckta arm och tilltalar honom direkt med hans namn ”ner Ep2” (83). Ep2 blir 
irriterad tillbaka ”käften” (85). Vid ett annat tillfälle uppstår en liknande situation när Ep2 
precis har fått ordet av ordföranden (meningarna nr. 374-381):

374 Ep2 vi kan ju jöra [(x)]

375 Ep3  [+Työ::sst+] ((vrider sig mot Ef 5 och Ef6 brölande))

376 Ep2 +kan du hålla ↑käfften+ fö fa:n↓ ((vrider sig halvt bakåt mot klassen))

377 L få ja (.) få ja prata klart här ?((Läraren börjar prata samtidigt som han 
räcker upp handen))

378 Of1 [ja] (.) >du ka vänta lite Ep2<

379 18.00 – Slut på sekvens G (lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat)

380 18.00 – Sekvens H: Diskussion utmynnar i omröstning för val av 
klassresansvarig

381 L [dom] (.) dom grejer som har ↑gjorts↓ som man de som man kan titta 
på de e Utö har vi vart iväg på (.) o Nynäshamn har vi vart iväg på (.) d dom här  [+vi ha 
jort dagsutflykter+]

När Ep2 börjar prata ” vi kan ju jöra” (374) blir han avbruten av Ep3 ” [+Työ::sst+]” 
(375) som visserligen verkar vända sig brölande till två flickor ” ((vrider sig mot Ef 5 och 
Ef6 brölande))” (375), men det kan ju inte Ep2 veta då han sitter framför dem med ryggen 
till (för att se deltagarnas sittplatser, se figur 2.). Ep2 blir irriterad, höjer rösten och svär ” 
+kan du hålla ↑käfften+ fö fa:n↓” (376). Det här uppträdandet från Ep2 och Ep3 indikerar 
en ren kraftmätning genom att de bekämpar varandra vilket överskuggar möjligheterna att 
överväga varandras åsikter. Här har Ep2 och Ep3 fullt upp med att bekämpa och förudmjuka 
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varandras personer vilket gör att klassrådets demokratiska funktion inte uppfylls eftersom 
alla borde ha rätt att framföra sin åsikt utan att kränkas eller förödmjukas. Värt att notera är 
lärarens sätt att agera ”få ja (.) få ja prata klart här ?” (377) då han går in auktoritärt och 
tar ordet, trots att Ep2 var tilldelad ordet av ordföranden vilket får ordföranden att orättvist 
låta Ep2 vänta ” du ka vänta lite Ep2” (378). När läraren tar ordet låter han kraftmätningen 
mellan eleverna passera och börjar prata om annat ”dom grejer som har ↑gjorts↓ som man 
de som man kan titta på de e Utö har vi vart iväg på (.) o Nynäshamn har vi vart iväg” (381). 
Av meningskontexten att döma låter läraren situationer med kraftmätningar mellan elever 
passera obemärkt vilket indikerar att han inte är särskilt vaksam på dem, men också att han 
har svårt för att hindra sådana övergrepp. Om detta sker även under vanliga lektioner kan 
min undersökning inte svara på. Men att elever förödmjukar varandra under klassrådet utan 
att varken ordföranden eller läraren ingriper - är ett faktum. Detta kan indikera att vissa 
kommunikationsmönster verkar vara invanda, då ingen, vare sig lärare, ordförande eller elever 
verkar reagera nämnvärt att försöka reda ut dem då de inträffar. Detta kan också indikera att 
den demokratiska värdegrund som förmedlas verkar tillåta odemokratiska kraftmätningar av 
det här slaget.

Exempel 10.
En av eleverna, Ef4, tar över ordföranderollen (meningarna nr. 489-490):

489 Ep4 +Okej nu ere här mötet över (.) ja vill faktiskt+ lära mig nåt °av de ja 
ska°↓ ((sitter och väger bänken, på två ben mot sig))

490 Of1 k ere nån som har nå mer å säja?

Här deklarerar Ep4 med hög röst att mötet är över ” +Okej nu ere här mötet över” (489) 
vilket indikerar att han inte har respekt för ordförandens ledarskap. Ordföranden faller 
till föga och avslutar mötet ” k ere nån som har nå mer å säja” (490). Detta indikerar att 
ordförandens ledarskap är vagt och underordnat deltagare.

Sammanfattande analysresultat från klassråd 9D 
6. Leder ordföranden klassrådet deliberativt?
Muntligt deltagande
För att mötet ska betecknas som deliberativt bör de allra flesta deltagarna komma till tals. 
Då endast 50% av klassen deltar muntligt under hela klassrådet indikerar det att endast halva 
klassen verkar vara engagerade att delta (se Fråga 2. - Figur 2, sid.73). I det transkriberade 
materialet agerar hälften av eleverna oengagerat och endast 50% av eleverna yttrar sig, vilket 
jag anser vara lågt eftersom en förhandling borde rymma en överläggning där de flesta bör 
delta för att förhandlingen ska anses deliberativ (se Fråga 2a)- Figur 8, sid. 74).

Kommunikativa maktstrategier
Ordföranden använder kommunikativa maktstrategier där hon inte visar vissa deltagare 
respekt genom att tilldela Ep2 låg status i gruppen (se Fråga 1 – Exempel 2, sid. 69). Vidare 
bemöter inte ordföranden förslag från olika deltagare jämlikt (se Fråga 1 – Exempel 3, sid. 
71) och använder sin maktposition till att favorisera en viss elev gentemot en annan genom 
att ge direktiv som pekar på att den hon favoriserar är mer lämplig än den andra (se Fråga 1 
– Exempel 1, sid. 68). Detta sammantaget ger indikationer på att klassrådet är hierarkiskt och 
kan heller inte kan betecknas som att det bedrivs under demokratiska arbetsformer eftersom 
demokratiska arbetsformer förutsätter jämlikhet.
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Interaktiv dominans
Ordföranden är den som avbryter deltagarna mest frekvent av alla (se Fråga 5 - Figur 
9, sid. 90). Det indikerar att hon själv försöker tillskansa sig den större delen av makten 
över talutrymmet och på så sätt söker skaffa sig interaktiv dominans. Det indikerar på att 
ordföranden inte leder klassrådet deliberativt eftersom hon inte ger deltagarna tillräckligt 
utrymme att tala i förhållande till sig själv. Dessutom överlappar ordföranden andras tal mest 
frekvent av alla med en av eleverna, Ep4, strax efter på andra plats. Läraren håller här en 
förhållandevis hög profil då han innehar en klar fjärdeplats i förhållande till de andra elva 
deltagarna i gruppen (se Fråga 1a) – Figur 7, sid. 72).

Ordförandens bemötande av deltagare
Den frågan som ger upphov till mest konflikt verkar inte vara förhandlingsbar, dvs. det 
beslut balgruppen tidigare tagit om parindelning (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 74). Två 
omröstningar görs i andra frågor men alltså inte i den som verkar ge mest upphov till konflikt 
(se Fråga 3d) – Exempel 1. och 2, sid. 84-85). Det indikerar att ordförande inte lyssnar på 
deltagarnas behov och därför kan inte heller ordföranden anses bedriva klassrådet deliberativt. 
Fler frågor ger också upphov till konflikt: hur ordföranden fick sitt medlemskap i balgruppen 
(se Fråga 3 – Exempel 2, sid. 76), om klassen ska göra en klassresa (se Fråga 3 – Exempel 
3, sid. 77) och ordförandens brist på grupporientering (se Fråga 3 – Exempel 4, sid. 79), 
där ordföranden ser till de egna behoven för att gynna sig själv och därför uppvisar ett 
odemokratiskt beteende vilket inte kan anses vara deliberativt förfarande.

Ordföranden blir ifrågasatt av deltagare
Ordföranden bemöter inte argument från deltagarna på ett inbjudande sätt som kan leda till 
överläggning. Tvärtom ser hon till att själv uttrycka sina argument utan att bjuda in deltagarna 
till att dryfta sina åsikter. Men ordföranden präglas samtidigt av att vackla i formerna för 
hur klassrådet ska bedrivas (se Fråga 3a) – Exempel 1, sid. 80) och att hon öppet använder 
sin personliga position, sitt medlemskap i balgruppen, till att utesluta deltagarna vilket ger 
effekten av att deltagare känner sig missgynnade (se Fråga 3a) – Exempel 2, sid. 81) vilket 
inte heller kan betecknas som deliberativt förfarande. Detta leder till att ordförandens person 
ifrågasätts (se Fråga 3a) – Exempel 4, sid. 82) vilket ordföranden bemöter genom att undandra 
sig ansvar och sätta sig själv i en underordnad maktposition (se Fråga 3a) – Exempel 3. sid. 
81). Klassrådet lyder därmed under komplexa hierarkiska former och kan inte kännetecknas 
som deliberativt.

Brist på överväganden
Det finns indikationer på att några få elever sinsemellan fattar beslut som hela klassen får 
finna sig i dels gällande parindelningen (se Fråga 3a) – Exempel 1, sid. 80) och dels gällande 
klasskassan (se Fråga 3e) – Exempel 1, sid. 85) vilket inte kan betecknas som deliberativt. 
Det finns också indikatoner på att läraren underordnar sig balgruppens beslut om parindelning 
(se Fråga 5a) – Exempel 2, sid. 91) trots högljudda protester från elever i klassrådet, vilket 
indikerar att inte heller läraren lyssnar på elevernas behov. Klassrådet verkar inte komma 
till någon reell uppgörelse eller beslut på egen hand eftersom ordföranden inte uppmuntrar 
deltagarna till överväganden. Läraren går in och tar beslut om huruvida man går vidare (se 
Fråga 3e) – Exempel 2, sid. 87) vilket inte är deliberativt i den bemärkelsen att en förhandling 
förutsätter arbetsformer som samarbete där man tar del av varandras uppfattningar. Resultaten 
indikerar att de frågor som tas upp i klassrådet inte övervägs i någon vidare omfattning. Den 
ena omröstningen, av två, utförs då eleverna är oense med ordförandens uppfattning om de 
ska göra klassresa då ordföranden inte lyssnar efter klassens åsikter (se Fråga 3c) – Exempel 
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1, sid. 84). Ordförandens sätt att leda klassrådet leder inte till några faktiska beslut (se Fråga 3 
– Exempel 3, sid. 77) och lärarens röst verkar vara utslagsgivande till vad som bestäms framåt 
i tiden (se Fråga 3e) – Exempel 2, sid. 87). Detta indikerar att inte klassrådet verkar fungera 
som ett forum för deliberativa samtal eftersom elevernas inflytande här verkar i huvudsak vara 
underställt lärarens (se Fråga 5a) – Exempel  4, sid. 92).

7. Vilken stil har ordföranden i sitt ledarskap, auktoritär, abdikerad eller demokratisk?
Ledarstil
Ordförandens ledarstil är abdikerad vilket kännetecknas av att ordföranden uppvisar tecken 
på att hon är passiv, kvasihuman (sken-mänsklig, dvs. hon är oäkta hygglig), har oklart ansvar 
och oklart beslutsfattande. 

Ordföranden är passiv
Ordföranden agerar passivt genom att hon inte följer upp frågor utan istället tvärt byter ämne 
(se Fråga 1 – Exempel 2, sid. 69). Vid ett annat tillfälle senarelägger hon en fråga för att 
sedan inte ta upp den igen (se Fråga 3a) – Exempel 1, sid. 80). Ordföranden tar heller inga 
initiativ att söka bringa ordning då läraren pratar med en annan elev vilket överlappar och stör 
pågående klassråd (se Fråga 5a) Exempel 3, sid. 91).
          Ordföranden uttrycker också ett passivt actio där kroppsspråket uppvisar ett visst 
avståndstagande till deltagarna genom att för det första tilltala deltagarna bortvänd från dem 
(se Fråga 4 – Exempel 1, sid. 87) och för det andra genom att visa uppgivenhet då hon vid fler 
tillfällen sitter nedhasad på en stol och ser på klassen djupt under lugg (se Fråga 4 – Exempel 
2, sid. 87)

Ordföranden är kvasihuman
Ordföranden uppvisar tecken på att hon är kvasihuman (sken-mänsklig, dvs. hon är oäkta 
hygglig) genom att ge sken av att fler elever får delta i balgruppen trots att hon egentligen inte 
kan ge klara direktiv om det verkligen är möjligt (se Fråga 3a) – Exempel 3, sid. 81).

Ordföranden har oklart ansvar
Ordförandens oklara ansvar kännetecknas av att hon vacklar i sin ledarroll då hon undandrar 
sig ansvar genom att hänvisa till balgruppen när ordförandens eget medlemskap i balgruppen 
ifrågasätts (se Fråga 3 – Exempel 2, sid. 76). Ordföranden är också den person som överlappar 
deltagarna mest frekvent av alla vilket indikerar att hon inte ger dem tid att prata klart, men 
här håller också läraren en förhållandevis hög profil vilket indikerar att han inte respekterar 
eller underordnar sig ordförandens auktoritet (se Fråga 1a) – Figur 7, sid. 72). Ordföranden 
lyckas inte underordna gruppen sin vilja vilket bland annat får till följd att hennes personliga 
auktoritet ifrågasätts av gruppen (se Fråga 3b) – Exempel 1, sid. 83).

Ordföranden har oklart beslutsfattande
Ordförandens oklara beslutsfattande kännetecknas av att läraren går in och beslutar vad 
ordföranden ska göra härnäst, exempelvis när det ska ske omröstning (se Fråga 3d) – Exempel 
2, sid. 85). Ordföranden underordnar sig också lärarens auktoritet då hon beslutar att ge ordet 
till läraren då han propsar på det trots att hon precis gett ordet till en annan deltagare (se 
Fråga 5a) – Exempel 4, sid. 92). Hon har också väldigt svårt att lyssna på deltagarnas åsikter 
och bjuder inte in dem till att överlägga, vilket får till följd att klassrådet inte kommer till 
gemensamt beslut, utan läraren går in och beslutar hur de går vidare (se Fråga 3e) – Exempel 
2, sid. 87). Ordförandens vacklande ledarstil och oklara beslutsfattande leder till omröstning 
i frågan om klassresa trots ordförandens ihärdiga försök att leda gruppen till att inte göra 
en klassresa (Fråga 3d) – Exempel 1, sid. 84). Senare går läraren in auktoritärt och leder 
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ordföranden till att utföra omröstning om vilken elev ska väljas som representant att diskutera 
klassresa med läraren utifrån förslag från eleverna (se Fråga 3d) – Exempel 2, sid. 85). 
Lärarens sätt att agera auktoritärt visar en klar hierarkisk beslutsordning där ordförandens 
ledarskap är underordnat lärarens.

Gruppklimat
Ordförandens abdikerade ledarstil är enligt ledarskapsmodellen avgörande då den påverkar 
gruppens kollektiva klimat. Gruppklimatet uppvisar tecken på låg arbetsmoral, otrygghet 
angående vad som gäller, tendenser till ”djungelns lag” (dvs. deltagare respekterar inte 
ordförandens ledarskap eller varandra) och att deltagarna är snara till konflikter. 

Låg arbetsmoral
När det gäller gruppens låga arbetsmoral visar deltagare att de ifrågasätter både ordförandens 
och balgruppens auktoritet (se Fråga 3a) – Exempel 4, sid. 82). Vidare är det endast 50 % 
av eleverna som verkar vara engagerade att ta initiativ till yttranden att delta muntligt i 
det transkriberade materialet och här yttrar sig läraren 12 % i förhållande till deltagarna i 
klassrådet (se Fråga 2 – Figur 2, sid. 73). Hälften av eleverna, 50 %, sitter tysta hela klassrådet 
igenom (se Fråga 2a) – Figur 8, sid. 74). 

Otrygghet
Deltagare uppvisar tecken på otrygghet när det gäller pengar till klassaktiviteter då inte 
ordföranden lyssnar på dem. Otryggheten angående pengar till klassaktiviteter kan härledas 
till att det verkar vara ordföranden och en annan elev som tillsammans tar beslut om hur man 
får in pengar till klasskassan (se Fråga 3e) – Exempel 1, sid. 85).

Tendenser till ”djungelns lag”
Tendenser till ”djungelns lag” där deltagarna inte respekterar varandra förekommer både 
mellan deltagare och mellan ordföranden och deltagare. Två elever, Ep2 och Ep3, har 
kraftmätningar där de bekämpar varandras personer, vilket tar sig uttryck i att de kränker 
och förödmjukar varandra (se Fråga 5a) – Exempel 9, sid. 96). Här sker detta utan att varken 
ordföranden, lärare eller elever ingriper eller ens kommenterar det, vilket kan indikera att det 
är ett invant socialt kommunikationsmönster som återupprepas.
               Deltagare uppvisar också att de inte respekterar ordförandens ledarskap då de 
exempelvis ifrågasätter hennes person (se Fråga 3 – Exempel 4, sid. 79), driver med frågan 
om parindelning (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 74) och skymfar balgruppen där deltagares 
actio också påvisar frustration och tecken på osolidarisk attityd (se Fråga 4 – Exempel 4, sid. 
88). Deltagare vrider sig på sina stolar och vänder också ordföranden ryggen för att söka stöd 
från andra deltagare vilket ger ordföranden tillfälligt en position underordnad inte bara de som 
talar utan också från övriga deltagare då uppmärksamheten riktas från hennes ledarskap (se 
Fråga 4 – Exempel 3, sid. 88). 
               Lärarens actio uppvisar tecken på att han inte respekterar ordförandens ledarskap 
då han reser sig upp, går fram och böjer sig ned och talar till en elev under pågående klassråd 
vilket får till följd att bägge skrattar högt, eleven svarar med hög röst när läraren återvänder 
till sin plats vilket stör det pågående klassrådet (se Fråga 4 – Exempel 5, sid. 88). Läraren går 
också in och avbryter deltagare och tar ordet trots att den andre deltagaren redan fått det vilket 
ordföranden låter ske vilket pekar på att hon är hierarkiskt underställd honom (se Fråga 5a) 
– Exempel 4, sid. 92). Läraren pratar också rakt ut vid andra tillfällen utan att först räcka upp 
handen (se Fråga 4 – Exempel 5, sid. 88). 
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Deltagare är snara till konflikter
Deltagarna uppvisar tecken på att de är snara till konflikter. Konflikterna uppstår inte bara 
utifrån de frågor som klassrådet från början tänkt ta upp utan uppstår under klassrådets gång 
vilka rör ordförandens sätt att leda klassrådet, men mestadels ordförandens person. Flera 
konflikter förekommer under klassrådet som parindelningen (se Fråga 3 – Exempel 1, sid. 74), 
ordförandens medverkande i balgruppen (se Fråga 3 – Exempel 2, sid. 76), klassens möjlighet 
att göra en klassresa (se Fråga 3 – Exempel 3, sid. 77), och hur ordföranden blev medlem i 
balgruppen (se Fråga 3 – Exempel 4, sid. 79).               

Kap 6. Slutsats och diskussion

Jämförande slutsatser av det kommunikativa maktspelet 

Likheter i det kommunikativa maktspelet
Ordförandens brist på att leda deliberativ förhandling
Bägge ordföranden har väldigt svårt att lyssna på deltagarnas behov. Båda för fram sina 
egna argument men släpper inte gärna in deltagarna till att ge sina åsikter. Det leder till stora 
brister av överväganden. Deltagarna får aldrig chansen att samarbeta genom att samtala, vrida 
och vända på gemensamma problem eller ta del av varandras uppfattningar i olika frågor i 
tillräcklig omfattning för att klassråden ska anses som deliberativa förhandlingar. Trots att 
bägge klassråden genomför omröstningar rör de aldrig den frågan som ger upphov till mest 
konflikt, parindelningen . Omröstning förekommer också innan deltagare fått diskutera eller 
överväga i någon vidare omfattning vilket ofta leder till tveksamhet eller förvirring.
               Bägge ordföranden försöker att skaffa sig interaktiv dominans av talutrymmet 
genom överlappningar och avbrytningar. Båda är de som mest frekvent överlappar andras 
tal vilket indikerar att de inte låter deltagare prata klart. Och båda är de som mest frekvent 
avbryter pågående talare vilket inte heller kan anses vara ett demokratiskt förfaringssätt då de 
missbrukar sina positioner som ordföranden då deras positioner ändå ger dem rätten att leda 
och fördela ordet, och taltiden under klassråden.

Hur ordföranden förhåller sig till lärarens auktoritet
Bägge ordföranden förhåller sig underordnade lärarens auktoritet. Ordförandens sätt att leda 
klassrådet leder inte till några faktiska beslut och lärarens röst verkar vara utslagsgivande till 
vad som bestäms framåt i tiden. Klassråden fungerar inte som forum för deliberativa samtal 
då elevernas inflytande till faktiska beslut under klassrådet i huvudsak verkar vara underställt 
lärarens. 

Hur ordföranden förhåller sig till eleverna
Bägge ordföranden behandlar inte deltagarna kommunikativt jämlikt vilket uppvisar 
hierarkiska sociala positioner bland deltagarna. Ordförandena använder maktstrategier där 
de inte visar alla deltagare likvärdig respekt. Detta sker utan att läraren tar några som helst 
initiativ till att stävja det på något sätt. Detta kan indikera att kommunikationsmönstren 
är invanda då ingen reagerar eller agerar för att stävja det odemokratiska förfarandet från 
ordförandena.

Hur läraren förhåller sig till deltagare
Läraren verkar förhålla sig relativt passiv när det gäller åsiktsuttryck och personliga 
kraftmätningar mellan deltagare. I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden nöjer sig 
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läraren med att högt kommentera, ”Vilken motivering” (Bilaga 1, klassråd 9C, mening nr. 
48), elevs argument gällande skoförbud men tar inga initiativ till att utveckla det vidare, trots 
att han inte verkar hålla med eleven. I klassråd 9D, med den abdikerade ordföranden, låter 
läraren situationer passera där elever förödmjukar varandra genom personliga kraftmätningar 
men gör inga insatser att stävja eller utreda det som ligger bakom. I stället ingriper läraren 
auktoritärt genom att ta ordet, trots att den ena eleven precis fått det av ordföranden, vilket gör 
att orsakerna till kraftmätningen kvarstår outredd, redo att blossa upp igen.

Hur läraren förhåller sig till konfliktsituationen parindelningen
Den största orsaken till konflikt i båda klassråden är parindelningen. Av meningskontexten att 
döma har läraren helt accepterat beslutet om parindelning som tidigare tagits av balgruppen. 
Trots att flera elever protesterar mot beslutet i båda klassråden verkar inte beslutet vara 
förhandlingsbart. Jag tolkar det som att lärarens stöd ger beslutet än mer tyngd då det är 
förankrat hos läraren som innehar mer auktoritet och därmed mer makt än eleverna.
               Beslutet om parindelningen har tagits av den sk. balgruppen. Av meningskontexten 
att döma fick eleverna anmäla sig till att medverka i balgruppen. Om sedan klassen fick rösta 
mellan elevkandidaterna eller inte framgår inte av den här undersökningen. Men att många 
elever, i bägge klassråden, är emot beslutet om parindelning – är ett faktum.

Hur läraren förhåller sig till klassråd
Av meningskontexten att döma verkar läraren inte se klassråden som ett beslutsfattande 
organ. Ett av hans uttalande, ”+ja hade inte för avsikt att vi skulle bestämma någonting 
nu+” (Bilaga 1, klassråd 9C, mening nr. 312), tyder på att beslut tas vid andra tillfällen och 
att besluten som tas kan vara underordnade lärarens inflytande. Meningskontexten indikerar 
att sådana tillfällen inte är klassråd utan de kan vara när klassens elever fått lämna förslag 
till klassrepresentanter som sedan diskuterar med varandra eller med läraren vilket pekar 
på att besluten tas antingen endast av klassrepresentanter eller av läraren i samråd med 
klassrepresentanterna. 
               Meningskontext som indikerar att beslut snarare tas av klassrepresentanter än av 
deltagare under klassråd är beslutet om parindelning som tagits av balgruppen. I klassråd 9D 
läser ordföranden ur ett protokoll ”okej de står så här alla tycker att det är dåligt att (Mirsa) 
och hennes polarje skall bestämma vem som ska vem man ska sitta brevi på balen” (Bilaga 2, 
klassråd 9D, mening nr. 131). 
               Många elever protesterar mot parindelningen vilket också ger upphov till mest 
konflikt i båda klassråden, men trots det verkar beslutet inte vara förhandlingsbart under 
klassrådet då läraren verkar stödja beslutet. När ordföranden frågar eleverna i klassråd 9D om 
de skrivit upp sig i par inför balen går läraren in och ger kommentarer som indikerar att han 
stöder balgruppens beslut, ” [åjo ja har skrivit upp] lite fler (.) skrev ja inte ↑upp dej me nån↓ 
”, (Bilaga 2, klassråd 9D, mening nr.163).
               Meningskontext som indikerar att läraren tar beslut snarare i samråd med 
klassrepresentanter än i samråd med klassrådet är när läraren efterfrågar en elevrepresentant 
han kan diskutera en eventuell klassresa med ”j ja skriver jättgärna upp en person ^som^(.) 
^e:^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]”  (Bilaga 2, klassråd 9D, 
mening nr. 454). 
               Lärarens förhållningssätt indikerar att han varken uppmuntrar eller ser klassråden 
som forum för deliberativa förhandlingar som leder till beslut. Däremot uppmuntrar han att 
beslut som rör hela klasser tas av en liten klick klassrepresentanter eller av klassrepresentanter 
i samråd med lärare. Av meningskontexten att döma får eleverna nästan obefintliga 
möjligheter att överväga tillsammans under klassråden på grund av ordförandens brist på 
att leda deliberativa förhandlingar. De samråd och beslut som genomförs sker inte under 
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klassråden utan tas antingen av en liten klick klassrepresentanter eller av klassrepresentanter 
i samråd med läraren, efter det att övriga elever fått lämna förslag. Detta förfaringssätt kan 
leda till att de beslut som fattas inte heller är förankrade hos flertalet elever. Vidare verkar 
inte läraren se klassråd som något som ska ske kontinuerligt eller obligatoriskt eftersom 
meningskontexten indikerar att han ålägger ansvaret för klassrådens existens på eleverna och 
inte på lärarna. När klassrådet i 9D efterfrågar fler klassråd svarar läraren att bara de säger 
till så får de det, ” å om ni vill ha klassråd så säger till så får ni re” (Bilaga 1, klassråd 9C, 
mening nr. 600). 

Skillnader i det kommunikativa maktspelet
Ledarstil 
En stor skillnad mellan klassråden är att ordföranden i klassråd 9C har en auktoritär 
ledarstil och ordföranden i klassråd 9D har en abdikerad ledarstil. I klassråd 9C bemöter 
ordförandens auktoritära ledarstil deltagare med en vertikal kommunikation där hon vill styra 
i detalj, ha ordning och att deltagarna ska lyda under vissa former. I klassråd 9D däremot 
bemöter ordförandens abdikerade ledarstil deltagare med passivitet, oklart ansvar, oklart 
beslutsfattande och tecken på att hon är kvasi-human (sken-mänsklig, dvs. hon är oäkta 
hygglig).

Gruppklimat
Gruppklimatet i klassråd 9C (med det auktoritära ledarskapet) uppvisar tecken på likgiltighet, 
osjälvständighet och självhävdelse. Gruppklimatet i klassråd 9D (med det abdikerade 
ledarskapet) uppvisar tecken på låg arbetsmoral, otrygghet angående vad som gäller, 
tendenser till ”djunglens lag” (där deltagare inte respekterar varandra och ordförandens 
ledarskap) och att deltagare är snara till konflikter.

Ordförandens actio
Det är stor skillnad mellan de båda ordförandens actio. I klassråd 9C har den auktoritära 
ordföranden överlag ett pådrivande kroppsspråk som kan ha en förstärkande effekt. Dels 
uppvisar ordföranden ett öppet kroppspråk som visar hennes vilja till kontakt, men dels 
uppvisar hon också ett drivet kroppspråk för att understryka sin auktoritära position. 
Vidare understryker hennes actio uttryck för arg mimik, kommandobeteende och pekande 
förebråelser mot deltagarna.  I klassråd 9D däremot har den abdikerade ordföranden överlag 
ett avståndstagande kroppsspråk. Ordföranden uppvisar ett passivt och uppgivet actio.

Sättet ordföranden framhåller främst de egna argumenten 
I klassråd 9C ser den auktoritära ordföranden till att själv uttrycka sin mening och sina egna 
argument genom bland annat personlig auktoritet och förebråelser så att deltagarna tystnar. 
Ordförandens auktoritära sätt utesluter deltagarna att komma till tals vilket inte heller 
uppmuntrar till engagemang. I klassråd 9D ser den abdikerade ordföranden också till att själv 
främst uttrycka sina egna argument. Men eftersom hennes ledarskap samtidigt präglas av att 
hon vacklar i formerna för hur hon ska bedriva klassrådet och att hon öppet utesluter deltagare 
till förmån för sin egen person, leder detta däremot till att ordförandens person ifrågasätts 
av deltagare. Detta bemöter ordföranden genom att undandra sig ansvar och sätta sig i en 
underordnad maktposition vilket leder till fler konfliktsituationer mellan ordförandens person 
och deltagare.

Muntligt deltagande
Det finns en liten skillnad i hur många som deltar muntligt under hela klassråden (se 
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Figurerna 1 och 2, sid. 39 och 73). I klassråd 9C deltar en tredjedel, 33 %, av deltagarna 
muntligt under hela klassrådet. I klassråd 9D deltar hälften, 50%, av deltagarna muntligt under 
hela klassrådet. Det muntliga deltagandet är lågt i båda klassråden trots skillnaden mellan dem 
och kan inte sägas vara signifikativt för en deliberativ förhandling.

Hur läraren förhåller sig till ordföranden
Resultaten indikerar att läraren inte respekterar ordförandens ledarskap lika i klassråd 9C och 
9D. I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden finns inga indikationer på att läraren inte 
respekterar ordförandens ledarskap. Han uppträder lydigt genom att räcka upp handen och 
väntar mestadels med att yttra sig tills ordföranden gett honom ordet. Däremot i klassråd 9D, 
med den abdikerade ordföranden, visar inte läraren respekt för ordförandens ledarskap genom 
att han går in och beslutar hur de går vidare, dvs. ger direktiv till ordföranden vad hon ska 
göra härnäst och pratar rakt ut utan att begära ordet. Han stör också pågående klassråd genom 
att prata med en elev vilket uppmuntrar till högljudda svarskommentarer från eleven och 
genom att stundtals räcka upp handen men mestadels börja prata innan han fått ordet. Därmed 
väntar inte läraren tills ordföranden ger honom ordet, utan han tar det ändå. Läraren visar 
alltså mer respekt för ordförandens ledarskap i 9C än i 9D.
               När det gäller överlappande tal visar resultaten att läraren håller en förhållandevis 
låg profil under klassrådet 9C med den auktoritära ordföranden. Läraren ligger på en 
åttondeplats som han delar med ytterligare tre deltagare. Däremot håller läraren en 
förhållandevis hög profil under klassråd 9D med den abdikerade ordföranden. Läraren ligger 
på en fjärdeplats i förhållande till övriga deltagare. Läraren överlappar alltså andras tal mer 
frekvent under klassråd 9D, jämfört med 9C.
               När det gäller initiativ till yttranden under klassråd 9C med den auktoritära 
ordföranden yttrar sig läraren 9 % i förhållande till övriga deltagare. När det gäller initiativ 
till yttranden under klassråd 9D med den abdikerade ordföranden yttrar sig läraren 12 % i 
förhållande till övriga deltagare. Läraren yttrar sig alltså mer frekvent under klassråd 9D 
jämfört med 9C.

Hur deltagare förhåller sig till varandra
I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden finns inga tecken på att de elever som deltar 
som deltagare muntligt försöker bekämpa varandra genom förödmjukelser. Däremot i klassråd 
9D, med den abdikerade ordföranden, har två elever, Ep2 och Ep3, kraftmätningar där de 
kränker och förödmjukar varandras personer. Det förekommer alltså tendenser till ”djunglens 
lag” där deltagare inte respekterar varandra.

Hur deltagare förhåller sig till ordföranden
I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden uppträder vissa deltagare med självhävdelse 
medan vissa uppvisar ett oengagerat kroppsspråk. Deltagare uppvisar också ett osjälvständigt 
uppträdande genom att upprepande gånger ty sig till och fråga ordföranden vilka regler som 
gäller inför den förestående parindelningen. I klassråd 9D med den abdikerade ordföranden 
däremot, uppvisar deltagarna att de inte respekterar ordförandens ledarskap då de driver med 
frågan om parindelning, skymfar balgruppen och upprepade gånger ifrågasätter ordförandens 
person. Det finns också tecken på att deltagare upprepade gånger vänder sig mot vad 
ordföranden säger genom att uppmana andra deltagare att ta ställning mot henne vilket upptar 
tid från klassrådet.

Konfliktsituationer
I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden uppstår det två konflikter, parindelningen 
och elevernas behov av fler klassråd. I frågan om parindelningen lyckas ordföranden vända 
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kritiken från de flesta deltagarna till underordning där de frågar efter vilka regler som gäller. 
När det gäller den andra frågan förebrår ordföranden deltagarna till tystnad, trots det blir 
ordförandens ledarskap inte särskilt ifrågasatt. I klassråd 9D med den abdikerade ordföranden 
däremot uppstår det fyra konflikter, beslutet balgruppen tidigare tagit om parindelning, 
hur ordföranden fick sitt medlemskap i balgruppen, om klassen ska göra en klassresa, och 
ordförandens brist på grupporientering. Tre av konflikterna verkar uppstå då deltagarna 
upplever sig missgynnade i jämförelse med ordföranden vilket leder till att ordförandens 
person blir ifrågasatt. I klassråd 9D blir ordföranden alltså ifrågasatt av deltagare och det 
uppstår också fler konflikter än i klassråd 9C.

Ordförandens initiativ till omröstningar
I klassråd 9C med den auktoritära ordföranden tar hon egna initiativ till att söka göra flera 
omröstningar. I klassråd 9D med den abdikerade ordföranden däremot är hon underordnad 
både elevernas och lärarens auktoritet då elevernas motstånd till ordförandens ledarskap 
leder dels till omröstning i klassresefrågan och dels till omröstning mellan två elevkandidater 
utifrån lärarens auktoritära ledning. Här spelar ordförandens ledarstil en stor roll. Den 
auktoritära stilen kör i stort sett över deltagare eftersom hon söker styra omröstningarna efter 
sina egna intressen. Den abdikerade stilen från den andra ordföranden ger upphov till stort 
motstånd från deltagarna och föranleder läraren att gå in mer aktivt.

Sammanfattning – Hypoteser, maktspel och deliberativ demokrati
Hypoteser
De jämförande slutsatserna av det kommunikativa maktspelet indikerar att de ställda 
hypoteserna verkar stämma överens. Hypotes 1) Ordförandens ledarstil påverkar 
klassklimatet, stöds av att ordförande i varje klassråd har olika ledarstil, och att gruppklimaten 
i klassråden uppvisar de tecken som hör samman med respektive ledarstil. I klassrådet 9C 
där ordföranden uttryckte en auktoritär ledarstil uppvisade gruppklimatet de tecken som ett 
auktoritärt ledarskap brukar föra med sig. Eleverna i klassråd 9C reagerade med att uppvisa 
likgiltighet, oengagemang, osjälvständighet, statushierarki, och självhävdelse. I klassrådet 
9D där ordföranden uttryckte en abdikerad ledarstil uppvisade gruppklimatet de tecken 
som ett abdikerat ledarskap brukar föra med sig. Eleverna i klassråd 9D reagerade med låg 
arbetsmoral, otrygghet och tendenser till djungelns lag, dvs. deltagarna respekterade inte 
ordförandens ledarskap eller varandra.
               Hypotes 2) Lärarens roll påverkas av ordförandens ledarstil stöds av att läraren 
agerar olika under respektive klassråd. Trots att det är samma lärare som deltar under båda 
klassråden visar undersökningen att läraren beter sig kommunikativt annorlunda mot de två 
ordförandena. Under klassråd 9C med den auktoritära ledarstilen visade läraren ordföranden 
mer respekt genom att vänta på att få ordet och hålla en förhållandevis låg profil gentemot 
övriga deltagare när det gällde att tala i munnen på andra (överlappningar) och initiativ 
att yttra sig. Under klassråd 9D däremot med den abdikerade ledarstilen visade läraren 
ordföranden mindre respekt genom att inte be om ordet utan ta det ändå, störa pågående 
ordväxling mellan ordförande och andra deltagare genom att själv prata med en elev och 
uppmuntra därmed eleven till högljudda svar. Läraren håller också en förhållandevis hög 
profil gentemot övriga deltagare när det gäller att tala i munnen på andra (överlappningar) och 
initiativ att yttra sig.
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Maktspel 
Trots att klassråden leds av två elever som agerar ordförande är det kommunikativa 
maktspelet underordnat lärarens auktoritet. Båda ordföranden utnyttjar sin ledarställning till 
att dominera talutrymmet. Båda är väldigt motvilliga till att släppa fram de andra elevernas 
synpunkter. Och båda två vill helst framhålla sina egna argument och lämnar hellre ordet till 
läraren än eleverna för synpunkter och vägledning. Varken läraren eller ordförandena lyssnar 
till de övriga elevernas behov i någon större utsträckning vilket inte heller ger dem några 
större chanser till att överväga varandras synpunkter.             
               I klassrådet med den abdikerade ledarstilen visar läraren mer tydligt sin auktoritet 
genom att gå in och leda ordföranden till formella beslut, exempelvis röstning av att välja 
klassrepresentant. Men han uppvisar också mer respektlöshet gentemot ordföranden med den 
abdikerade ledarskapsstilen än mot ordföranden med den auktoritära. Den auktoritära stilen 
verkar därmed mer accepterad av läraren. 

Brist på deliberativ demokrati
Klassråden verkar inte vara forum för deliberativa samtal som kan träna kritisk förmåga, 
eller för elevinflytande i vid bemärkelse. Klassrådens funktion är inte att vara forum för 
argumentation där synpunkter vägs mot varandra. Snarare verkar klassråden vara forum för 
information av redan fattade beslut. Eller för att utse klassrepresentanter som övriga elever 
sedan kan ge sina förslag till. Besluten som rör hela klassen verkar sedan tas antingen av 
en klick klassrepresentanter, eller av klassrepresentanter i samråd med lärare. Detta kan 
inte kännetecknas som deliberativ demokrati eftersom undersökningen visar att det medför 
beslut som inte är förankrade hos de övriga eleverna i klassen, och följden blir att det uppstår 
konflikt. Undersökningen tyder på att sådana beslut inte är förhandlingsbara då det i det här 
fallet är förankrat hos den närvarande läraren.
               Lärarens förhållningssätt stödjer och uppmuntrar att besluten som rör alla deltagare 
tas utanför klassrådet. Han prioriterar inte heller klassråden i skolan eftersom han öppet 
överlåter ansvaret om dess existens på eleverna när han konfronteras om att de haft få 
klassråd. Lärarens funktion är hierarkisk och han styr auktoritärt eftersom bägge ordföranden 
ger klara signaler om att de underställer sig och ibland söker stöd i hans auktoritet. 
Därmed uppvisar lärarens och ordförandenas förhållningssätt under klassråden också vilka 
demokratiska brister klassrådet kännetecknas av. 
               Klassråden kännetecknas av att det inte ges tid för deliberativ kommunikation – dvs 
eleverna får inte tidsutrymme för argumentation och övervägande förhandling. Klassråden 
kännetecknas av brist på grupporientering, brist på delegering av makt och auktoritet, brist på 
överväganden som tränar kritiskt tänkande, brist på delaktighet, trygghet- och vi-känsla, och 
brist på ett brett initiativ och ansvarstagande. Sammantaget uppvisar klassråden upp brist på 
förhållanden som kännetecknar deliberativa demokratiska arbetsformer.

Ojämlik demokratisk värdegrund
Den demokratiska värdegrund som förmedlas till eleverna under klassråden uppvisar stora 
brister ur ett jämlikhetsperspektiv. Bägge ordförandena tilldelar olika elever olika status utan 
att någon, varken läraren eller elever reagerar eller ingriper. Under det ena klassrådet får 
också elever ostört kränka varandra utan att varken lärare eller elever reagerar eller ingriper, 
eller tar upp det som pågår till ytan, dvs. pratar om det. Detta är allvarliga odemokratiska 
förhållningssätt eftersom de tyder på ett invant accepterat socialt mönster där man verkar 
cementera rådande ojämlika förhållanden snarare än belyser dem. Den största anledningen, 
retoriskt sett, till att man cementerar rådande ojämlika förhållanden tolkar jag är bristen på 
utrymme för argumentation och överväganden, eftersom eleverna därmed inte får tid eller 
utrymme till kritiskt tänkande för djupare förståelse. Betänker man skolans fostrande norm 
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kan man tillspetsat tolka förekommande odemokratiska förhållanden som grogrund för 
mobbing eftersom eleverna tillåts behandla varandra kränkande och att vissa elever tillåts 
positioneras till att ha mer eller mindre värde än andra.

Diskussion – Deliberativ demokrati för alla elever?
Min undersökning ser på hur kommunikationen bedrivs under två klassråd i en skola år 2005. 
Hur klassråd rent praktiskt bedrivs där behöver naturligtvis inte vara praxis i andra skolor. De 
klassråd jag studerat har en informativ funktion dels för tidigare beslut som tagits antingen av 
klassrepresentanter eller av desamma i samråd med lärare, och dels för klassen att ge förslag. 
Exakt hur besluten tas som rör hela klassen visar inte den här undersökningen. Man kan inte 
heller dra några slutsatser om besluten verkligen föregås av deliberativa samtal från klicken 
klassrepresentanter eller lärare. Men man kan fråga sig om övriga elever över huvud taget 
får utrymme för argumentation och diskussion vid andra tillfällen när de inte får det under 
klassråden. Faktum kvarstår att klicken klassrepresentanter och lärare har mer makt än övriga 
elever eftersom undersökningen tyder på att beslut fattas som inte är förankrade hos övriga. 
Besluten verkar inte heller vara förhandlingsbara utan övriga elever verkar inte ha annat 
alternativ än att foga sig, dvs. ”gilla läget” (min värdering). 
               De resultat och slutsatser som framkommit här behöver inte vara signifikativt 
för andra skolor. Men med tanke på att införandet av elevinflytande kan ställas mot 
den dominerande skoltraditionen skulle klassråd mycket väl hypotetiskt sett kunna 
uppvisa snarlika beteenden också i andra skolor. Englund (2000) tar upp att deliberativa 
samtal är viktigt i värdegrunden då skolans dominerande tradition utgörs av lärarnas 
kunskapsförmedling och elevernas inhämtning av kunskap. Vilket betyder att lärarnas 
traditionella kunskapsförmedling kan motverka ett aktivt elevinflytande. Äldre lärare till 
skillnad mot nya, verkar också se flest svårigheter med att införa elevinflytande enligt en 
undersökning (Denvall 1999). Lärarrollen som bedömare kan alltså vara svår att förena med 
rollen som dialogpartner (Dysthe 1996).
               Den värdegrund som förmedlas i de klassråd jag studerat har oroande indikationer på 
social segregation på fler plan. När elever tillåts ostört kränka varandra eller när ordföranden 
tillåts tilldela olika elever olika status tyder det på ett invant accepterat socialt mönster. Enligt 
Brumark (2006) förekommer maktkamp under klassråd mellan olika grupper där de som 
accepterar skolans normer och förfogar över de kommunikativa redskapen tar över och styr 
mötet. Jag kan tänka mig att mönstren kan vara svåra att upptäcka om man som lärare inte har 
retorisk sociokulturell kompetens eller i värsta fall om man själv som lärare mer eller mindre 
omedvetet bidrar till dem. Enligt Tholander (2005) har mönster konstaterats att elevernas 
demokratiska rättigheter ofta beskärs av de egna kamraterna än av lärarna. Men Tholander 
ser att lärarna anses också delvis själva inkompetenta på värdegrundsområdet och kan därför 
knappast förväntas fostra demokratiskt kompetenta elever. 
               En annan värdegrundsaspekt utifrån undersökningen är att båda ordförandena 
utnyttjar sin position för egna syften, trots deras skiftande karaktär på ledarstil. Båda 
utnyttjade positionen för att tillskansa sig mest talutrymme och sökte i möjligaste mån 
påverka de övriga eleverna till att acceptera den egna åsikten genom att inte vare sig 
uppmuntra eller släppa fram andras åsikter för överväganden. Detta förfaringssätt skulle 
kunna sättas i relation till hur undervisningen normalt brukar bedrivas. Det skulle kunna 
härledas till att det är brukligt att elever ofta approprierar lärarnas diskurs och kan 
använda den för sina egna syften (Tholander 2005). Detta framkommer dock inte från min 
undersöknings resultat, utan är min vidare tanke utifrån tidigare forskning. 
               En tredje värdegrundsaspekt av tillvägagångssättet under de klassråd jag studerat 
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tyder på att endast en liten klick elever får talutrymme och därmed taltillfällen för övning. 
Ett stort antal elever, hälften i det ena och en tredjedel i det andra, satt tysta under hela 
klassråden. Exakt varför eleverna var tysta kan inte den här undersökningen svara på. Men 
synliga indikationer pekade på att elever tystnade på grund av att de blev tillplattade av 
den ena ordförandens auktoritära kommandostil och av att de inte blev engagerade. Fler 
synliga indikationer tyder på att elever kände sig utanför och upplevde frustration av den 
abdikerade ordförandens ledarsstil. Sammantaget lyssnade varken läraren eller ordförandena 
på elevernas behov. Och därmed fick inte heller övriga elever chansen att argumentera och 
överväga. Detta kan enligt min mening retoriskt sett i förlängningen skapa en ytlig hierarkisk 
värdegrund eftersom eleverna inte får utrymme att formulera sina tankar i ord, eller väga dem 
mot andras åsikter, vilket kan försvåra en djupare förståelse. Enligt Englund (2005) är det 
upp till lärarens professionella bedömning att i varje enskild situation tillsammans med de 
studerande överväga lämpligheten av att initiera, fortsätta och genomföra respektive avsluta 
ett deliberativt samtal. Och att det är främst upp till lärarens professionella bedömning i 
samverkan med de studerande att värdera om ett samtal varit deliberativt eller inte. Man 
kan fråga sig hur väl förberedda eller hur professionen hos lärare kan vara för deliberativ 
demokrati under klassråd. Hur tillskansar sig lärare deliberativ kompetens för att möta 
skolmyndigheternas intentioner med elevinflytande?
               Utifrån min undersökning kan jag inte se att de klassråd jag studerat fungerar som 
demokratifrämjande aktivitet utifrån skolmyndigheternas intentioner (med hänsyftning 
till LPO 94, LPF 94 och SFS 1999:844). Eleverna får inte utrymme för argumentation 
och överväganden. Klassråden är inte av deliberativ karaktär utan uppvisar i stället bland 
annat monologiska informativa mönster. Klassråden uppvisar inte heller deltagande med fri 
diskussion mellan jämlikar. Jag tvivlar också på att den här skolans rektor har definierat i 
arbetsplanen på vilket sätt elevinflytande kan ske genom klassråd eftersom min undersökning 
tyder på att klassråden inte ens sker kontinuerligt. De klassråd jag studerat har kommunikativt 
sett en hierarkisk maktkonstruktion där läraren och klassrepresentanter har högre position än 
övriga elever. Andra undersökningar visar förekomsten av hierarkisk ordning där råden tydligt 
reproducerar den hierarki som råder på skolan (Denvall 1999). Jag kan tänka mig att det är 
vanligt förekommande att man jämställer ledarskap med högre positioner med tanke på att 
skolan är en institution. Men detta kan innebära att man tilldelar de som befinner sig längre 
ned i hierarkin rollen som passiva efterföljare (Bolman & Deal 2003).
               Med ovanstående som infallsvinkel kan man fråga sig utifrån exempelvis Englunds 
intentioner hur man kan förvänta sig att elever uppträder demokratiskt mot varandra utanför 
klassrummet när de i själva verkat inte uppträder demokratiskt i klassrummet när läraren 
närvarar. Englunds (2003) femte karakteristika för deliberativa samtal handlar om att hitta 
vägar och befrämja olika former för samtal utan att läraren är närvarande deltagare. Englund 
menar att det är framförallt dessa genuina samtal mellan studerande som kan antas fördjupa 
och skapa mening runt de frågor som behandlats i klassrummet. Men enligt Hoel (2000) visar 
en rad studier att eleverna förfogar över en mycket begränsad repertoar av språkfunktioner i 
de samtal som förekommer i den vanliga klassrumsundervisningen.
               Enligt Dysthe (2000) är interaktionen med andra i läromiljön avgörande både 
för vad som lärs och hur det lärs. Demokratisk mognad är en utvecklings- och träningssak 
enligt Ferm (1993).  Ser man på teorin om ledarskapsmodellen i min studie påvisar den 
demokratiska ledarstilen att den strävar efter att göra medlemmarna delaktiga i arbetet och 
aktivt hävdar grundläggande värden och gruppens mål. Men att detta kräver viss inskolning 
för att medlemmarna ska kunna agera mer moget, både som individer och som grupp. 
Hellspongs (2006) förhandlingsmodell (se Retorisk teori, sid. 22) skulle kunna tjäna som en 
inskolningsmodell eftersom den förutsätter aktiv träning i argumentation och överväganden 
för att kunna möta exempelvis olika åsikter eller konflikter, och för att i förlängningen 
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kunna generera en djupare förståelse. Men den kräver också mer tid för argumentation och 
diskussion snarare än vad som nu var fallet då klassrådens funktion var informativ och 
hierarkisk. 

Vidare forskning
För den intresserade kan en infallsvinkel som genusinriktad forskning vara fruktbar inom 
klass- och elevrådssituationer. Under ena klassrådet uttryckte en av pojkarna under frustration 
”me ha också funkat me som jävla kärringgrupp” (se Bilaga 2. mening nr. 299, sid. 142), 
vilket kan tyda på att han förknippar det kvinnliga könet med något dåligt. Vidare visade 
Denvalls (1999) undersökning på en sned könsfördelning då rådens ordförande överlag var 
killar. 
               En annan infallsvinkel kan vara hur rektorer i våra skolor tolkar skolmyndigheternas 
intentioner. Läraren i min undersökning verkar inte ha någon fastslagen norm för hur ofta 
klassråd ska bedrivas. Det kan indikera att rektorn på skolan inte har gett några tydliga 
direktiv vare sig för hur de ska bedrivas eller för hur ofta de ska införas. Det vore intressant 
att se hur rektorer runt om i våra skolor utarbetar skolans arbetsplan gällande elevinflytande 
i form av klassråd och hur de definierar klassrådens funktion. Det är ju upp till varje rektor 
hur dessa utformas då den nationella läroplanen och skollagen saknar tydliga formuleringar 
som legitimerar ungdomars rätt att demokratiskt överväga frågor de berörs av (Roth 2003). 
Enligt utbildningsdepartementets gymnasieförordning (SFS nr: 1992:394) ges vissa riktlinjer, 
men exempelvis klassråd ska tillämpas endast i den utsträckning det är praktiskt möjligt med 
hänsyn till hur undervisningen är upplagd. Detta skapar stor tolkningsfrihet vilket också borde 
kunna kartläggas via forskning. Vidare kan det vara intressant att se om rektorers visioner 
stämmer överens med vad som sker rent praktiskt i klassråden.
               En tredje infallsvinkel är att forska om hur väl lärarutbildningar förbereder lärare 
för deliberativ demokrati. Hur mycket av lärarutbildningen är inriktad på ämnen kontra 
pedagogik och framförallt didaktik? Och hur mycket är införlivat med skolmyndigheternas 
intentioner med elevinflytande?
               En fjärde infallsvinkel är forskning av de ungas mentala utvecklingsprocesser 
avseende etik med särskilt fokus på utveckling av demokratiska dygder och förhållningssätt. 
Det kan vara av särskilt intresse med tanke på att jag avgränsat min uppsats till att inte belysa 
elevernas utvecklingsnivåer. Enligt Dysthe (1995) är elever sällan på samma ställe i sin 
utvecklingszon men där dialog med andra kan utgöra en grundläggande del i den stödstruktur 
(scaffolding) som vuxna och kamrater kan ge.
               En femte infallsvinkel kan vara att forska om vad som uppfattas som demokratiska 
dygder i våra skolor och vilka sorts demokratiska dygder som prioriteras. Med tanke på 
exemplet med Nyvångskolan  - där elever valdes till olika råd under ”demokratiska former” 
(Denvall 1999) som jag uppfattade innebar social segregation eftersom hälften av eleverna 
aldrig valdes av sina kamrater och därmed aldrig fick möjlighet att själva prova på att 
praktiskt utöva demokrati - kan man i förlängningen fråga sig vilken typ av demokratisk 
fostran och värdegrund som förmedlas till eleverna runt om i våra skolor.              
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Bilaga 1.
Underlag till: Det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, 
lärare och elever under två klassråd i årskurs 9  
(Klass 9C - 9 flickor och 12 pojkar samt manlig lärare)

Transkription av klassråd i årskurs 9C
Klassrådet tar upp olika frågor som är aktuella för klassens sista termin, bl a en avslutande 
bal som en grupp elever anordnar. Det som diskussionen framför allt gäller är en metod för 
parindelning som den sk balgruppen röstat fram men som kritiserats av både elever och lärare. 
               Av det videoinspelade klassrådsmötet som är 51 minuter och 14 sekunder lång, är 
den transkriberade delen 33 minuter och 35 sekunder lång. Av det inspelade bandet är alltså 
17 minuter och 39 sekunder inte transkriberat. Utdraget som rör baldiskussionen är 10 minuter 
och 36 sekunder. Det börjar 31 minuter och 44 sekunder in på bandet och pågår fram till 42 
minuter och 20 sekunder. Det transkriberade materialet är indelat i sekvenser för översikt:

• Sekvens A. Ordföranden tilltalar klassen då hon skriver på tavlan 
• Sekvens B. Exempel på hur läraren respekterar ordföranden.
• Sekvens C. Diskussion om skoförbud 
• Sekvens D. Diskussion för val av klassresa 
• Sekvens E. Exempel på elevs medvetenhet om kamerans närvaro
• Sekvens F. Röstning i form av handuppräckning
• Sekvens G. Exempel på elevs medvetenhet om kamerans närvaro
• Sekvens H. Slutomröstning om Gröna Lund 
• Sekvens I. Baldiskussionen börjar 
• Sekvens J. Exempel på efterfrågan av klassråd 
• Sekvens K. Tröjdiskussion 
• Sekvens L. Exempel på Ordförandens bemötande av lärarens handuppräckning

Av tidsbrist fanns inte plats att transkribera videobandet i sin helhet (sex minuter kunde ta 
upp till fem, sex timmar). När det gäller tysta eller knapphändigt talande elever är dock hela 
bandet studerat i detalj (gäller figur 1 och 2 i uppsatsen). 
               De båda klassråden i 9C och 9D sker under samma dag och med samma lärare. 
Klass 9C har sitt klasssråd före 9D. Ordföranden i klass 9 C skriver stort och yvigt och 
använder hela tavlans vertikala höjd. Att jämföra med ordföranden i 9D som skriver litet och 
prydligt och använder ca en tredjedel av tavlans vertikala höjd (actio).

1. 00.02 Videoinspelningen börjar
2. 00.07 – Sekvens A: Ordföranden tilltalar klassen då hon skriver på tavlan

3. Of1 +kan ni läsa va de står+? ((vrider sig med ansiktet mot klassen med armarna 
utåt och händerna uppåtvridna))

4. Fler  [ja]
5. Fler [nä]
6. Of1 [+ja kan läsa de högt för er] ((gör förklarande gest med båda händerna utåt mot 

klassen och vänder sig sedan tillbaka mot tavlan, fortsätter skriva))
7. 00.10 – Slut på sekvens A (Ordföranden tilltalar klassen)

Bilaga 1. Transkribering av videoband från klassråd 9C: Viktor Liedner och Christel Titti Tunebing
Materialet ingår i projektet, På väg mot medborgarrollen, som för närvarande leds av Lennart Hellspong,
Professor i Retorik, Södertörns högskola. Projektet är finansierat av Östersjöstiftelsen.



8. 02.33 – Sekvens B: Exempel på hur läraren respekterar ordföranden av 
klassrådet

9. Of1 +vare: nån+ info från lärarna? ↑
10. Ef? >°men va stå vi°<
11. L ja om ni vill ha de som punkt så °ha ja de°↓
12. Of1 °okej°
13. Fler SKRATT ((vår tolkning på skrattet är det uppenbara maktskiftet av där den

normalt auktoritära läraren lämnar över makten till eleven/ordföranden))
14. Ef2_Sek *°ja om ni absolut måste ha de (.) >då kan vi ta<°*
15. Of1 +då ta vi å+ (.) +>kan alla godkänna att vi ska öppna mötet<+? ((rycker på 

axlarna))
16. Fler +Ja+
17. Of1 ((knackar whiteboardpennan två gånger formellt i bordet))
18. 02.52 – Slut på sekvens B (hur läraren respekterar ordföranden av klassrådet)
19. 03:12 Sekvens C: Diskussion om skoförbud
20. Ef2_Sek Å skor hade vi en diskussion om
21. Of1  men de var väll mest diskussion vi beslöt inget
22. Ef2_Sek men vi la väll ner de för att ta upp det idag
23. Ep? Nej
24. Of1 Nej +Ef3+
25. Ef3  ja tror att vi la ner de efter som vi kom fram till att vi skulle gå i skola i två 

månader till så vi orkade inte bry oss
26. Ep2 Va vi bestämde (x) 
27. Ef?  va snälla vi är
28. Ep2 va sa vi
29. Of1 Ep2
30. Ep2 (x) vi skulle sluta snart skolan
31. Of1 mmm
32. Ep2 så varför ska vi fixa så andra får ha skor medans vi har slutat [ja ha vart här sen 

tre år]
33. Ep?                [(xxx)]
34. Of1 +Varför leva när man kan dö?+
35. Ep2 varför springa när man inte kan springa?
36. Ep4 ((dörr öppnas Ep4 kommer in med keps på huvudet mitt i en diskussion som 

behandlar huruvida man ska få ha skor och keps inomhus))
37. Fler SKRATT
38. Of1 Ska vi lämn ä det nån som vill ta upp nånting på kepar å:::: skor inom hus å 

sånt (.)
39. E? [ROP]
40. Ep4 [skor inomhus borde man få ha]
41. Of1 håller alla med Ep2 om att sånt som (.) rör den här skolan inte har något med 

oss att göra eftersom vi bara har två månader kvar
42. Fler  Nä
43. Ep2 Nä asså det var inte så ja mena ((Ep2 räcker upp handen))
44. Of1 föresten så enligt mig så e det vi som har mest erfarenheter av skolan det är vi 

som vet vad som behövs o inte behövs göras så vi borde liksom (.) [skolan kommer 
aldrig förbättras (x)]

45. Ep2 [ja menade inte så] ja mena så här (.) de blev så extra dyrt för att eh >dom ska 
(.) asså dom ska< torka de dära alla skor smutsig (.) sen jag har gått här sen sexan typ 
ja har inte fått ha skor varför ska min lille bror eller nån annan få ha skor dom ska få 
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kämpa som ja också
46. Fler  SKRATT
47. Ep? (någonting som känner det där)
48. L Vilken motivering
49. Fler Ja  SKRATT
50. Of1 så Ep2 fast du >vänta vänta< (.) >eh ja tycker v lämna de< e det någon mer 

som har något på den punkten?
51. Fler KORT PAUS
52. Of1 Elevrådet (.) Ep9?
53. 04:55 Slut på sekvens C (Diskussion om skoförbud)
54. 13.33 – Sekvens D: Diskussion för val av klassresa
55. L >aha de va min information<
56. Of1 nån som undrar nåt? KORT PAUS kan vi lämna den punkten?
57. Fler [ja:]
58. L [>+teknikprov] på tisda+ förlåt j månda< SKRATTAR [*förhandlingsbart*]
59. Fler     [MUMMEL]
60. L >vi tar de senare<
61. Ep? °förhandlingsbart°
62. Ef2_Sek förhandling↑o::: 
63. Of1 öh::+Gr.önan+  ((står snett vänd mot tavlan och läser innantill))
64. Ep2 softiga (punkt)
65. Of1 +Ep2+ ((ger ordet till Ep2 när hon kommer till punkten klassresa på 

dagordningen, sätter sig sedan på katedern framför klassen))
66. Ep? °Grönan°
67. Ep2 Grönan (.) de öppnar snart (.) å ja vill åka (.) vem vill åka me?
68. Ep3 +jag ((Ep3 räcker upp armen))
69. Ep2 bra (.) kul
70. Of1 [+fol+]
71. L [(tyvärr)] ville alla i nie: [(.)] B tro ja de va (.) också åka
72. Ep?                    [D]
73. Fler ((Ef5, Ef6, Ef3, Ep3, Ep4, Ep8, sitter med uppräckta händer, Ep1 sitter och 

avväger vickande på sin halvt uppsträckta hand))
74. Ep3 >Amen räck upp hannen som vill gårå<
75. Ep4 +alla som vill gå på en aktivitet ti Grönan me klassen (.) [går] räcker upp 

handen+ ((Ep1, Ep2, Ep3, Ep4, Ep6, Ep7, Ep8, Ep11, Ep12, Ef8, Ef6, Ef5, Ef3 räcker 
upp handen, utom Ep10, Ep9, Ep5, Ef9, Ef4, ej i bild är Ef7, Of1, Ef2_Sek))

76. Ef?         [handen]
77. L +egen budget minst trehundra kronor var+↓
78. Ep2 okej tänk påre
79. Fler KORT PAUS
80. Of1 +de bro+ (.) de/
81. L  />min gissning bara<
82. Of1 ^mene:^ (.) få ja fråga en sak? (.) Vi ka:n ju försö:ka a >samla in pengar<
83. Ep? eh:
84. Ep? ja
85. Of1 även om de blir en krona billigare:: per person så lär ju hjälpa oss själva att (.) 

>få sammanhållning i gruppen dom här två senaste månarna<
86. Ep2 vi samlar in pengar i stället för klassresan
87. Of1 >vi kommer inte ↑ha nån klassresa↓<
88. Ep4 va får vi inte göra samma sak som Revudden? 
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89. Fler KORT PAUS
90. Of1 °Ef6° (( ger Ef6 ordet då hon räcker upp handen))
91. Ef6 asså ja känner så hära: (.) att ja inte riktit kommer orka lägga fokus på å samla 

in pengar (.) för de e liksom slutbetygen: eller de ↑händer så mycke grejer↓ (.) asså 
balen å allting så (.) de tror inte ja å orkar (.) samla in pengar

92. Of1 fast då e också risken (.) eller de e de ja tror atte:: färre personer >kommer å 
följa me< (.) >°ju dyrare de e°<

93. Fler KORT PAUS
94. Ef5 fast (.) ((räcker upp handen)) >ere int asså ejentligen< ere inte lite sent 

påkommet å (.) komma på å samla in pengar nu: asså (.) om vi ska göra de man måste 
lissom planera va:d ska vi göra >asså de e liksom när vi e klara me de så ere liksom en 
vecka kvar av ni:an< typ

95. Of1 de tro ja de bro på s va ja säjer de bro på oss vi e en hel klass me människor 
härinne å de e två månader kvar (.) tro me:j de går (x) ((sitter och slår med pennan på 
sitt knä upprepade gånger))

96. F2_Sek ((har suttit och räckt upp handen snett bakom Of1, petar på Of1 med 
sin penna en gång i ryggen utan att få uppmärksamhet, petar ytterligare en gång i 
ryggen varpå Of1 vrider sig snett bakåt mot henne))

97. Of1 >°du får skrika°<
98. Ef2_Sek *°hej°* ((räcker upp den ena handen och vinkar med den andra))(.) 

>eh: asså de här me å samla in pengar> de finns ju ett ↑antal ↓klasser som åker på (.) 
till Gröna Lund samma da: som de sluta:r för dom ha:r avslutning å så åker dom till 
Gröna Lund tillsammans så de e inte en omöjlighe:t att samla ihop pengar om vi ↑vill 
↓försöka få mer (x) för dom som vill åka (.) så vi >måste inte lägga ner bara för att vi 
tror att de e tid< (.) >sen ere om de e tillräcklit många< intresserade

99. Of1 ja har en tjock mapp inne på kontoret me massa (.) saker man kan sälja (.) 
saker man kan göra >för å tjäna pengar< [(°ja°)]

100. Ef4                 ° [ja] har ett förslag (.) ere inte bra om vi kollar 
upp hur många som e intresserade↑ (.) å sen tar reda på om vi skulle kunna få nån 
grupprabatt (.) å i så fall hur mycke de skulle kosta per person om de e så att vi kan få 
nån sponsring från skolan eller om vi har nånting å hur mycke man kan tänka sig att 
bidra me ↑själv° ((räcker upp handen och får ordet))

101. Ef2_Sek ((räcker upp handen))
102. Ep4 [+skolan kan sponsra åtminstone] halva+(?)
103. Ef4 [så man kan återkomma sen å kolla]  ja om de e kan man ju återkomma 

sen å se °på resultatet (x) gå tillväga sen°
104. Ef2_Sek ((sitter fortfarande och räcker upp handen))
105. Of1 °L vill du säja nåt? °
106. L >nä ja bara< (.) bara spontant så kände ja att ni kunde ha det >två dagar 

efter *↑avslutningen< så skulle ja bli gladare (.) än om ni har de innan avslutning↓* 
(.) men de/

107. Of1                 /varför↑?
108. L >då har ju inte ja nåt ansvar<
109. Ef3 SKRATTAR
110. Of1 +Ef2_Sek+ ((ger slutligen Ef2_Sek ordet))
111. Ef2_Sek eh: ni asså: >de e nån som vill kanske kan försöka (.) ta nåra 

personer från gruppen som e väldit intresserade< (.) å så skulle dom kunna gå å prata 
^med^ (.) Mimmi och Ofelia tror ja att de e typ nie B eller nåt så där som å anordnade 
Gröna Lundbesök förra: året↑ (.) dom lär veta om grupprabatter dom lär veta om (.) 
[+skolan+]
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112. L            [dom] drog i de för (.) för sin klass också (.) >kan ja säga<
113. Ef2_Sek >(xxx) försöka få en konversation mellan grupperna för ja vet 

finns de finns fler som kan (.) allså har info
114. 17.24 – Sekvens E: Exempel på medvetenhet om kamerans närvaro
115. Of1 ((mimar mot kameran frågandes om hon sitter i vägen))
116. 17.30 – Slut på sekvens E (medvetenhet om kamerans närvaro)
117. L +när ja sa trehundra kronor sa dom att de va mellan två å trehundra i 

budget per person me ren här grupprabatten (.) då ingick de (.) e: [inträde] sånahär 
möjlighet åka på alla grejer oche: >precis< (.)

118. Ep?     [mat] mat
119. L   nån lunchkupong på nån/ 
120. Ep?   /ja:
121. L >på nånting där< (.) 
122. Ep? (xxx) tvåhundra spänn
123. L +näe asså de va inte tvåhundra (.) de va [mellan två å trehundra+]
124. Ep2                 [jo de va tvåhundra (xx) ]
125. L +ja tror att  ja de va nog närmre trehundra än tvåhundra+
126. Ep2 Ja ja (.) 
127. Ep4 >ändå inte så mycke< 
128. Of1 de vi kan göra annars e jöra nåt (.) ha en slags helda: (.) me å olika::/
129. Ep? /Skansen
130. Of1 inte inte såhära bara gå bada utan verkligen göra saker [(.)]/
131. Ep?           /[campa]/
132. Of1 /göra roliga aktiviteter femkamp fast [(.)]/
133. Ep2    /[>campa<]/
134. Of1     /Södertörns femkamp
135. Ep2 >campa<
136. Ep? [(xx) campa]
137. Of1 [till exempel om] fast då menar ja verkligen asså (.) [istället för att 

campa verkligen <gö:ra (.) sa:ker> olika tävlingar >olika asså massa sånt<]
138. Fler     [MUMMEL]
139. Ep4 +då få vi en ledi da+ efter
140. Fler SKRATT
141. Ep4 *+vad+*
142. Ef2_Sek >å ja tror inte lärana går me på att ge oss en skolda av< för att 

ha en femkamp >vi ha tillräckligt stressit< som de ä:r
143. Fler KORT PAUS
144. Ep4 [nej vi kan (x)]
145. Of1 [de beror på lärarn]
146. Ef5  [ja ]sista veckan lär de no gå:
147. Fler [MUMMEL]
148. Of1 +a: asså a+
149. Ef5 när betyg e satta å så där
150. Of1 +ere ↑nån som har kommentar till ↓de här+ >va jö vi hu gå vi< ^vi::

dare^
151. Ep4 +cam::ping+
152. Ep? [Camping (x)]
153. Ef3 [ska vi rösta?]
154. Of1  vi +riggar in de på campingpunkten+/
155. Ep4                  /+de e bara å ↑hoppa över↓+ ((Ep4 viftar med 
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vänsterarmen i en avvisande/överhoppande gest))
156. Of1 ↑näe:::  de e inte bara å hoppa ö:ve:r↓ (.) +ska vi hoppa över+? >Va 

tycker ni<
157. Ep? [ja]
158. Ep? [ja]
159. Ef2_Sek [+ne::j+]
160. Ef? [nej]
161. Of1 +ska v ska vi lämna punkt Gröna Lund+?
162. Ep2 [>vi e redan klara nu<]
163. Ef [°nä:°]
164. Ef3 ((räcker upp armen över huvudet))
165. Ef4 ((räcker upp handen med armbågen vilande på bänken))
166. Of1 då kan vi inte lämna punkt Gröna Lund (.) Ef3 Ef3 ((ger Ef3 ordet 

genom att betona både alla hennes förnamn och efternamnet, enbart Ef3 ges ordet med 
mer än enbart förnamn))

167. Ef3 nä men asså (.) ska vi kolla hur många som vill gå: på Grönan  å hur många de  
e som vill ha sånhär [dag både ock eller nånting]

168. Ep4           [+>a gå å ta e papper ti all klassen] så punkt slut<+
169. 19.24 – Sekvens F: Röstning i form av handuppräckning
170. Of1 +Vilka härinne vill göra en gratisaktivitet med klassen↓ +?
171. Fler ((några börjar tveksamt räcka upp händerna. Läraren som sitter allra 

längst bak i klassrummet räcker tydligt upp handen))
172. Ef5 hellre än att?
173. Of1 +nä e ba vill >göra gratisaktivitet me klassen<+
174. Fler ((Ef6, Ef3, Ef4, Ep4, L, Ep9, Ep1, Ef9 och Of1 räcker upp armen. De 

som inte räcker upp armen är Ep8, Ep7, Ep6 och Ep5. Skymda eller osäkra antaganden 
är Ef7, Ef5, Ef8, Ep10, Ep11, Ep12, Ep2,  Ef2_Sek och Ep3.))

175. Of1 +så+ (.) majoriteten vill göra nånting (.) +vilka härinne är beredda att 
betala för att göra nånting me klassen+↓?

176. Fler ((Ep1, Ef4, Ef3, Ep4, Ef6, Ep9, Ep6, Ep7, Ep8, Ef8, Ep11, Ep12, Ep10, 
och räcker upp armen. De som inte räcker upp armen är Ep5, Ef9, och L. Skymda eller 
osäkra antaganden är Ep2, Ep3, Of1, Ef2_Sek, Ef7, och Ef5))

177. Ep? MUMLAR
178. 19.50 – Sekvens G: Exempel på medvetenhet om kamerans närvaro

179. Ef2_Sek ((gör en uppåt-sidrörelse med huvuvdet och tittar snabbt skrattande in i 
kameran))

180. 19.53- Slut på sekvens G. (Medvetenhet om kamerans närvaro)
181. Of1 sku bara kolla 
182. Fler PAUS
183. Of1 +vilka här (.) e beredda (.)å bara göra (.) en aktivitet me klassen >för att 

så många som möjligt ska komma?< ((Of1 räcker upp armen)) 
184. Ep1 va?
185. Ef? va?
186. Ep?  [Va?]      
187. Fler  [MUMMEL]
188. Fler ((Ep4, Ef3 och L räcker upp handen. Flera syns inte i bild))
189. Of1 +Vilka här inne e beredda å bara göra en gratisaktivitet me klassen [(.) 

för att] så många som möjligt ska komma?
190. Ep4      [typ bada elle?]
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191. Of1 +inte till balen utan göra+/
192. Ep?   /+bada+
193. Of1 +↑ne a: bada leka dansa klättra i träd+(.) [+hoppa hopprep vad som 

helst↑ me nåt som e gratis+↓]
194. Fler    [MUMMEL] 
195. Ep? +^bygga träd^+ (.) som du sa
196. Fler SKRATT
197. Of1 +>*↑precis ja lovar ja kan ta me material↓+<
198. Ep? Bygga träd
199. Of1  >vilka härinne (.) men ja vill veta de< vilka härinne e beredda å göra 

de? (.) upp me en hand (.) +att vi avstår från Gröna Lund (.) >för att så många som 
möjlit ska kunna va me< [å ha rolit me] ((Of1 räcker själv upp handen))

200. Ep?  [men måste man] avstå från nånting (x)/
201. Of1                      /+näe:+ >ja bara undra om vilka som 

e beredd å göra de<  KORT PAUS de e [bara min egen] nyfiken
202. Fler ((Ef5, Ef8; Ep11, Ep12, Ef4, Ef3, Ef9, L och Of1 räcker upp handen. 

Resterande räcker inte synligt upp handen eller syns inte i bild.))
203. Ep2     [L (.) (xx)] ((påkallar lärarens 

uppmärksamhet genom att tilltala honom))
204. L (xxx) ((L tar ner handen och svarar Ep2))
205. Of1  [+e de nån som har nånting å säja?+] (.) +Ef4+ 
206. Fler [MUMMEL]
207. Ef4 [asså] va inte punkten Grönan å att de va ganska många som ville åka 

dit?
208. Of1  jo (.) >+[men ja bara undrade+<]
209. Ef4               >[(x)] va de inte Ep2 som tog upp punkten?<((vänder sig om 

och tittar och pekar mot Ep2))
210. Of1 jo
211. Ef4 >Ep2 som (xx) prata me Mimmi (.) Ofelia (xxx) klassråd (xx) fundera 

på (xx) om vi kan åka iväg eller inte (.) när de skulle kunna bli i såna fall kolla igen 
vilka som vill följa me<[(xxx)]

212. Ep?   [(xxx)]  [(xxx)]
213. Of1  [+e Ep2 beredd] å göra de här+? 
214. Ep? (xx) Ep2
215. Ep2 så [klart han e]
216. Of1  [+kommer Ep2 å göra de här+?]
217. Ep2 s så klart han e (.) han e så självständi du ve så/ SKRATTAR
218. Of1            /+Ef6+ ((ger Ef6 ordet då hon räcker upp 

armen))
219. Ef6 sä här man kanske ska kolla också mä hur många de e som vill samla ↑

in  pengar↓
220. Fler mm
221. Ef5 >kan ju kolla bara de<
222. Of1  +de ja märkte va att+ (.)°hur många (.) ja ve:ine°
223. Ef4 >fråga! hur många kan [tänka] sig samla in [pengar] å arbeta för å få 

ihop nånting< ((tar ordet vinkande med handen och uppmanar till omröstning))
224. Ef6               [ja]                       [ja exakt]
225. Ep4 [gåutå arbeta allri i livet]
226. Fler [MUMMEL]
227. Of1  +okej ↑hur många hä:r (.) e villiga (.) å gö::ra nånting+ >för å få ihop 
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pengar<↓ (.) +sjunga dansa: (.) hjälpa till måla nån städa nåns hem (.) Va barnvakt (.) 
panta burkar (.) vilka här e beredda å göra nånting↓

228. Fler KORT PAUS ((Ef3 och Ep12 räcker upp handen))
229. Ep2 +panta burkar+
230. Of1  +<de ja ser (.) är att om vi väljer>+ (.) >tillexempelGrönaLund< 

kommer vi förlora hälften av klassen (.) ungefär (.) å de e den här halvan ja gärna 
skulle vilja umgås me eftersom (.) ja umgås rätt dagligen me ren andra (.) >men d de e 
som sagt de e bara min åsikt<

231. 22.09 – slut på sekvens F (Röstning i form av handuppräckning)
232. Ep2 bra
233. Ef3  ja tycke re e liksom roligare å göra nåt me allihopa (.) speciellt nu 

eftersom [vi ska liksom] skiljas åt
234. Ep2 [ja tycker re e roligare]
235. Ef5 ja tycker vi kan hem till Ef3 å bada
236. L ((räcker upp handen))
237. Fler [SKRATT]
238. Ef3 [*ja vi kan ha sånhär poolparty*] SKRATTAR ((vänd mot Ef5))
239. Of1 [vi måste tänka på vårt rekord Ef3] (.)
240. Fler MUMMEL
241. Of1 +L+ (.)+>sch::?seriöst ta re lugnt<+
242. L >hör ni Görna Lund i all ära ja menar vi sitter här allihop å tycker att 

det är jätte kul< (.) eller hur?
243. Fler °m::°
244. L men e inte sjutton e re väll (.) pri precis som att gå på bio eller nånting 

sånt så e de ju faktiskt inget som man egentligen gör tillsammans man kanske gör det 
samtidigt men man gör det för sjutton inte [(.)]

245. Ep?       [(xx)]
246. L i direkt utbyte med varann eller hur (.)
247. Fler  °nä:°
248. L  så att e ni ute efter att göra någonting som som grupp då e de ju inte (.) 

Gröna Lund (.) >utan Gröna Lund låter lite mer som någonting som man kanske gör 
i< sexan å sjuan för att klassen ska ha gjort någonting roligt eller hur? ungefär som bio 
[(xx)]

249. Ep? [+Revudden+ typ så]’
250. Fler [MUMMEL]
251. L +Ja Revudden e ett typiskt exempel på nånting som man gö::r (.) som 

[grupp]+
252. Ep? [De va fett kul]
253. L >å de skulle man ju kunna [ å de xxx]<
254. Ep?   [xx]
255. L Om man skulle guida er [någon stans] så skulle jag väll (.)
256. Ef?  [Sh:::::]
257. L om ni nu ska lämna varann kanske man satsa på att göra någonting (.) 

med varandra [°alltså inte (x)°]
258. Ep2  [(xxx)]
259. Fler  [MUMMEL]
260. Of1  [+Ep2 räck upp handen+](.) Ep12
261. Ep12 kan vi inte typ åka tillbaka till Revudden?

262. Fler a:
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263. Ep4 [+Nä:: nåt annat ställe+]
264. Ef2_Sek [+Ja tror inte vi ä välkomna på Revudden+]
265. Fler [+MUMMEL+ +SKRATT+]
266. Of1 [+räck upp handen+] (.) +ja ber er+ ((Of1 försöker bringa ordning))
267. Ep? >När vi va där (.) när vi va där va värsta<
268. 23:35 Slut på sekvens D. Slut på transkription. (Diskussion om klassresa 

fortsätter.)
269. 25.19 – Sekvens G: Exempel på hur ordföranden ställer sig hierarkiskt till 

Läraren
270. Of1 +men va jö vi ska vi försöka få igång ett möte me fler människor?+
271. Ep4  +men vi gör e i matsalen de e bara å gå dit
272. Ef2_Sek men då måste nån organisera de också
273. Fler KORT PAUS
274. Of1 +L va har du för förslag när de gäller de här+ ((Läraren räcker inte upp 

handen utan Of1 söker hans uppmärksamhet))
275. L asså först å främst om ja va ni skulle ja försöka få till stånd en hel eller 

halvda där man går ut å e tillsammans (.) me lärare å elever i stället för skolan.
276. 25.38 – Slut på sekvens G (ordföranden ställer sig hierarkiskt till Läraren)
277. 29:03 – Sekvens H: Slutomröstning om Gröna Lund 

278. Fler SKRATT
279. Of1 Innan du frågar (.) Ef2_Sek
280. Ef2_sek Får jag föreslå att vi kör en röstning om Grönan igen (.) vilka 

här är intresserade å så är det upptill dessa att ta denna diskussionen vidare (.) vi kör 
en a:::nnan diskussion en separat disk diskussion för det är möjligt att arrangera båda 
(.) jag tror inte Gröna kommer va på skoltid >asså det lär inte vara så stora problem å 
så går vi vidare< vi har en hel lektion måste gå till resten av punkterna (.) också

281. Of1 Då gör vi det (.) ((slår eftertryckligt med pennan i handen, sitter med 
korslagda ben på katedern))

282. Of1 me:n jag vill bara påpeka komihåg vilka som kommer följa med om 
vi går till Grönan (.) +vilka här inne kommer (.) ((ställer sig upp och går till sidan av 
katedern))

283. Ep4 [+>Vilka vill gå på Grönan inte betala å grejer vilka vill gå på Grönan< 
punkt slut+](( Slår ut med båda handflatorna och slår handflatorna sedan i bordet))

284. Ef3  [Asså (e det här)](.) Asså [asså]
285. Of1   [+>Jag skulle också vilja gå på grönan<+]
286. Ef3 Asså e det här om man/ ((räcker upp pekfingret, försöker få ordet men 

tar det innan hon får det))
287. Ef?  /ve ne
288. Of1   >d kommer kosta<
289. Ef3 e det här om [man liksom (xx)]
290. Ep4   [+men tänk inte på pengar för fan+ pengar (x)]((slår ut med 

handen i luften framför sig))
291. Of1 [+de här e (.) om man och då får man räkna med att man får betal 

själv+] (.)
292. Fler [MUMMEL]
293. Ef5 men alltså titta [(.)] Grönan plus någonting annat eller e de Grönan 

istället för någonting annat ((Ef5 lägger vänster pekfinger i högerhanden för att räkna 
av, tittar ner i bänken och skakar på huvudet))

294. Of1  [rakt av]
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295. Of1 De här är Grönan (.) åsen där borta å allt annat där borta Grönan d ba 
Grönan(.) de utesluter ingenting och de ger inte plats för någonting utan de e bara 
Grönan rakt av (.) Så det kommer å kosta ((sveper högerarmen rakt framför sig i 
midjehöjd åt höger))(.)

296. Of1 Vilka här inne kommer följa med eller vill följa med på Grönan?(.) två 
fyra sex åtta nio tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton (.) arton Ef2_sek

297. Fler ((Ep8,Ep10,Ep9,Ef4,Ef3,Ep4,Ep6, Ep11, Ef6, Ef7 räcker upp handen 
övriga osäkra eller skymda))

298. Ef2_sek arton
299. Ep1 °hur många är vi?°

300. Of1 +Okej (hh)+ (.)
301. Ef? °tjufyra°
302. Of1 ska vi tillbaka till din lantö:? ((vänder sig direkt till L))
303. Ef? °Lantsort°
304. Of1 Lantsort (x)
305. Ef? Landsort
306. Fler MUMMEL
307. Ef? L
308. L >tänkte man  kunde cykla< nånstans
309. Ep4 +Ne::j+
310. L Nej de e en dum idé
311. Fler HÖGLJUTT MUMMEL ((folk pratar i mun på varann))
312. L  nej ja tycker inte (.) +ja hade inte för avsikt att vi skulle bestämma 

någonting nu+ men kunde man inte låta asså om ni känner för det kan vi bestämma att 
vi gör en dags aktivitet? Om ni vill göra det?

313. Of1 +kan vi lämna över ansvaret till L?+
314. Fler [A::]
315. Ef6 [Ne]
316. Ef2_Sek (vill L ta ansvaret?)
317. Fler ((Ep4, Ep3, Ep6 lägger sina huvuden ner på bänken))
318. Of1 +Kolla upp de hära+ halva klassen (xx)/
319. L  />Då vill jag ha att nån i den här klassen som ja kan boll som kan 

hjälpa mej med vem gör det?<
320. Ep? (x)?
321. Ep4 Kolla inte på mig
322. L Ep9?
323. Ep9 a
324. L Okej då är det Ep9 då
325. 31.34 – Slut på Sekvens H (slutomröstning Gröna Lund)
326. 31.35 – (Ordföranden lämnar klassresepunkt)
327. Of1 ska vi lämna↑ ((står centrerad framför klassen lutandes mot katedern))
328. Fler SKR[ATT]
329. Of1 [+ska >få ja] fråga en sak+< (.)ska vi lämna ba::ra Grönalundpunkten 

eller Gröna Lund och camping↓
330. Ep? båda
331. Ep? bara Gröna [Lund]
332. Fler [båda]
333. Ep? de måste fan gå me [(xxx)]

334. 31.44 – Sekvens I: Baldiskussionen börjar:
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335. Ep? +↑Balen↓+ [ja]
336. Of1   [ka]
337. Ef2_Sek Me vänta vänta [(xx)]
338. Of1  [+kan alla] godkänna att vi lämnar båda punkterna+↓
339. Fler ja  (.) MUMMEL
340. Of1 [Ef3 (.) >Ef:3 Ef:3 Ef3< har ordet ]((förställer rösten med ”Lidingö-

i:n”när förnamn, två mellannamn och efternamnet räknas upp, går och ställer sig 
framför till tavlan))

341. Fler [MUMMEL]
342. Ef3 ja ja [undrade om så här balen::]
343. Ef? [Sh:::::::::::::::::::::::::::] 
344. Ef3 när de komme::r asså komma ut information å sånt dära hur man så 

man ska ha lite koll å sånt (.) för asså typ nu: vet man ingenting mer än att vi ska ha 
parval imorron 

345. Ep1 ska vi e de imorron?
346. Ef?  E de imorron↑ 
347. Ef4 ((räcker upp handen och vinkar/vickar påkallar uppmärksamhet)
348. Of1 +de e: balen kan ja berätta e den åttonde maj (.) nej juni (.) 

i. den börjar klockan sju+  °å då serveras middan mina damer och 
herrar°↓ ((slår ut med handflatorna inbjudande i sidled))

349. Ef? Vare halvsju?
350. Ep? va vaffö 
351. Of1 [+näe halvsju börjar minglet:+] (( vänder sig direkt mot en 

klasskamrat))
352. Flera [xxx]
353. Ef2 [nä han xxx]
354. Flera [xxx]
355. Of1 [+>nej nu ska ja förklara för tro mig+< +ja har varit me från början ja 

kan de här+ VÄLDIGT HÖGRÖSTAD
356. ARGT BESTÄMT ((Of1gör först stoppgest med båda händerna  och slår sedan 

med whitebordpennan mot katedern))
357. Ep? a vi ser de
358. Flera ja vi får se då
359. Ep? [tyst]/
360. Ep? [ja]/ 
361. Of1 /[+klockan] tolv slutar den+ (.) klockan sju e de middak: (.)klockan 

halv sju kan man komma å börja mingla (.)de kommer å va en dans där vi kommet å 
ha parindelning sen upp till er va ni gör (.) vi kommer å ha en dj där (.) ja:/

362. Ep2 /+vicken+?
363. Of1 antingen Idde´s: dj eller min dj
364. Ep 2 vem e din dj?
365. Of1 eh Semi  (.)vet du vem de e 
366. Ep2 (han känne vi)
367. Of1 >[han kör]/ han körde på nollåtta<
368. Ep2 >/[ska han komma hit] Ska han komma hit?<
369. Ep?  (xxx)
370. Of1 >nej  (xx)(.) balen<
371. Ep3 >vem e Iddes er i skill<
372. Of1 >ja har ingen aning<
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373. Ep3 eå: 
374. Ep2 >asså Shuman<
375. L ja ja skulle gissa att de e [Shuman]
376. Of1   [>m: sen då<]
377. Ep?    [a mm]
378. Ep2  men ja tro de  Shum
379. Of1  va e de mer (.) sen↑?
380. Ep4 *sh::ämta dj pa:to* FLINAR STORT
381. Ep?  [(x) värdelöst]
382. Of1 [sen vad] sen håller vi på vilhv vi vill [jätte gärna veta]  (.) om Ep2 

skulle vilja lyssna tack ↑(.) vi vill jättegärna veta va ni vi:ll göra va ni vill ta upp va ni 
vill hålla på med på balen (.) men/((Viftar med whiteboard pennan ovanför huvudet 
och ner i sidled för att understryka det sagda, och förtydliga att hon vill att klassen 
skall räcka upp handen))

383. Fler [MUMMEL]
384. Ef3 e: de [nån speciell klädsel eller nåt?]
385. Ef4 [°aaa°]((Ef4 tar ner en uppsträckt högerhand))
386. Ep2 [Ä det som disko eller vaddå?]
387. Of1 °du vet° asså klassen ni få (.) om ni vill jättegärna klä upp er o hålla på 

men de e inge krav (.) de e absolu::t inge krav ni få (.) kom (.) bara ni kommer
388. Ep2 får man gå om man har shorts?
389. Of1 jah kommer (.) asså d de skulle inte va jättehemskt↑ om folk klädde 

upp sej lite(.) men
390. Ep? (asså ballt[(xxx)]) 
391. Of1 [det e helt upp till er själva] (.) de e helt upp till er asså bara ni kommer
392. Ep2 om man kommer [så hära i typ såära va hetere swimf (.) i simfötter] du 

vet (.)
i. (xxx)

393. Ef3 [°det känns ju konstit för dom som har klär upp sej om (.) dom andra s 
komma i vanliga kläder°]

394. Fler SKRATT
395. Ef5 ja tror att ganska många kommer klä upp [sej]
396. Of1 [a:] asså ja j tänkte inte säja ”klä upp er” (.) ja tänkte inte göra d (.) för 

ja (.) ja sc::hiteri seriöst ((knackar whiteboard pennan eftertryckligt i bordet)) (.) ja 
jö hellre att folk kommer me vanliga kläder å har kul än att dom inte kommer för att/ 
((pennan skiftas mellan händerna och viftas eftertryckligt i huvudhöjd))

397. Ep2 [SKRATTAR]
398. Ep3 [SKRATTAR]
399. Ef? /Ja ja men ja bara
400. Ep2 men de finns nåra som kommer frå (dm på level) tre  
401. Of1 Ef4  ((Ef4 räcker upp handen))
402. Ef2 har ni tänkt nånting om menyn (xxx) har ni tittat på maten åsså?

403. Of1 [+ja:↑  tyvärr har inte vi fått nån kontakt me R(xxx)]/

404. Ep? [MUMMEL]

405. Ep?    /[höru] men vaför ska balen va?
406. Fler KORT PAUS
407. Ep4 ja just de vart ska balen vara?
408. Ef? °i gympasalen°
409. Ef6 ((räcker upp handen men får inte ordet))
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410. Ep1 [näää fast middan e inte där]
411. Ep4 [+ va] fa:n+ (.) +hyr en [loka:l+ i ställe↓]
412. Ep? [(va dusnu ställe)]
413. Fler PAUS
414. Ep? °ja gympasal°
415. Ep? [°gympasal°]
416. Of1 [+sån här idé+]  >vänta< (.) ((till Ef6 som sitter med uppräckt hand)) 

såna här idé:er ni har (.) ni behö:ver inte skrika ut dom rakt a:v (.) ni vi finns (.) asså vi 
går ju i eran klass (.) ni kan alltid komma å säja dom till oss de ko [de kostar ingenting 
(.) å vi vill gärna de] ((står och pillar/vickar smått på en elektromagnetisk mojäng på 
katedern))

417. Ef2_Sek låt bli VISKAR ((tar tag i mojängen för att stanna upp rörelsen))
418. Fler     [MUMMEL]
419. Ef6 ((sitter och väntar på ordet, himlar med ögonen, leker med pennan, 

kliar sig i håret med andra handen))
420. Fler MUMMEL
421. Of1 °Ef6° ((ger Ef6 ordet))
422. Ef6 [va hetere (.) ska ^åttorna^servera eller]
423. Ep4 ((sitter och leker/snurrar ett papper på bänken med pennas hjälp))
424. Fler [MUMMEL]
425. Of1 [ja:]
426. Fler  [MUMMEL]
427. Ef6 [hur äre me dom då?]
428. Ef2_Sek [*vaffö ä åttona] intresserade av a servera [niorna*] ((skakar 

snabbt på huvudet skrattande))
429. Of1    [de e jätterolit] ((vänd mot Ef2_Sek))  de e 

jätterolit ((vänd mot klassen))
430. Ep? °ha ru gjort de°?
431. Fler KORT PAUS
432. Of1 Ef3! ((ger Ef3 ordet))
433. Ef3 kommere va så här att man ska betala något för de lär ju kosta (.) 

kostare ingenting? (.) [i å för sej de kanske löser sej (.) ni vet inte] 
434. Ep? ni bjuder på [läsk va]
435. Ep3 e ere mat (.) va ere som finns där?
436. Of1 °ja ↑ve inte↓°
437. Ep3 varå inte vet↓
438. Ep2 hon ve:t inte
439. Ef6 ((räcker upp handen men tar ner den när Ef5 börjar prata))
440. Ef5 men de e inte bestämt maten än ((svarar vriden mot bakre delen av 

klassrummet))
441. Of1 +ja kan säja så här+
442. Ep? ere maten [(xx)]/
443. Fler MUMMEL
444. Of1  /+vi (.) vi i balgruppen (.)jobbar rätt hårt för de hära+ (.) men 

oj ((pillar på mojängen som delvis ramlar)) +men våra förslag blir kritiserade (.) asså 
nobbade (.) väldit ofta (.) å de e rätt jobbit att sitta me: för/ 

i. /MOBILTELEFON RINGER
445. Of1 /+de e nittinio åsikter som i ska ta hänsyn till+ (.) pls lärana och alla 

tyckh olika↓ (.) såre komme a ta tid (.) ((snörper på munnen)) har ni idéer (.) +Kom 
mä:rom+ ( .) klart ni ska: (.) >men (.) [ni kan inte skrika] ut dom ni kan inte bara säja  
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+fa:n va dålit usch skit samma varför gör ni inte så här+  (.) utan säj bara [amen vi] har 
ja har den här idén ja tyckt skull va bra< ((vrider på kroppen, gestikulerar med pennan 
engagerat))

446. Ep?  [(xx) (x)]  [(xx)]
447. Fler KORT PAUS
448. Of1 >har ni nån mer frågor på punkten balen?<  ((Ef7 räcker upp handen))
449. Of1 °ja°
450. Ef7 om pardelningen imorron ere nå speciellt då eller e re vanliga 

lektioner?
451. Of1 °de e vanliga lektioner° 
452. Ef2_Sek ska man bara klampa in på lektionen ba:a  öh du dä: ja vill prata 

me dej ((pekar med pekfingret mot klassen))
453. Fler SKRATT

454. Of1 nämen +↑asså+  lä lärarna ha full förståelse för att de kommer va lite så hä 
spring ↓  

455. Ef2_Sek men asså (.) +hu::r pinsamt kommer de inte å va:: å ba: (.)[ om 
de e en vanlig lektion såär ↑hej ja skulle vilja prata me de e hu::r uppenbart som helst]

456. Of1 [((Of1 gör slutgest genom att röra båda händerna vertikalt i midjehöjd, 
räcker sedan upp högerarmen småhoppandes))]

457. Ef2_Sek +om man dessutom har en skylt (.) me vem man frågar för [så] 
bli det tio gånger mera pinsamt än om man frågar själv/ ((knackar eftertryckligt med 
höger pekfinger i katedern)) 

458. Of1      [+ett+] ((räcker upp handen och gör en 
etta med pekfingret))

459. Of1 /+men men+ (.)+menalla göre tillsammans (.) alla göre tillsammans+ 
((sänker pekfingret och pekar på första men:et på Ef2_Sek och de andra två men:en 
mot klassen, på alla gör de tillsammans -  slår hon pekfingret eftertryckligt på pennan i 
andra handen))

460. Ep? asså ja kommer [(xxx)]
461. Fler  [FLER RÄCKER UPP HANDEN]

462. Of1  [+nittifyra elever+]
463. Ef5  [men a]

464. Of1 +↑nittifyra elever kommer att skämma bort sej själv↓ (.) så: man 
behöver inte göra de (.)↓  ja säj ja: sagt de till flera stycken ni får komma själva (.) 
men då måste ni säja till (.) +tre+  ((Ef2_Sek skrattar retfullt utåt mot klassen))

465. Fler KORT PAUS
466. Of1 bju de bjud ut nån (.) >ja ja kan inte säja ja tycker de här e en bra idé 

ja kan inte säja att de skull hjälpa nån att< i:nte: ha en sån här da (.) en sån här da 
kommer att ↑uppma:na↓ folk å göra de (.) såna [som inte skulle våga]

467. Ep3    [+imorron?+] 
468. Fler Ep1, Ef5 och Ef6 RÄCKER UPP HANDEN
469. Ep2    [MUMMEL]
470. Of1   [°imorron°]
471. Ep2 >men k ka du sagt</
472. Of1   /+ s på morronen skri::v ^namn^ på en skylt som ni 

kan ha:: på er (.) vem ni ha::r >som kompis< Ef5 ((ger Ef5 ordet, Ef2_Sek räcker upp 
handen))

473. Ef5 [>me asså ja tänkte bara säja de att man behöver ju faktiskt inte 
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komma inklampande på en lektion man kan ju vara lite mer< diskre::t (.)  man kan ju 
fråga i ma::ten eller (.)  på raster eller va som helst man behöver ju inte bara komma 
inklampande på nåns lektion] ((sitter med armbågrna vilande på bänk och stolsrygg 
och gestikulerar med händerna från handlederna))

474. Fler  [MUMMEL]
475. Of1 +Ef6 (.)sen Ef2_Sek [sen Ep1 sen Ef4] 
476. Ef6   [ja asså finns de nåra speciella regler eller nånting sånt 

där som man ska känna till om den (.) dan?]
477. Fler  [MUMMEL]
478. Of1 >vi kan ta de snarrt< Ef2_Sek
479. Fler MUMMEL
480. Ef2_Sek °va va de ja skulle° (.)  >jo just de ja tycker lärarna på den första 

lektionen i klasserna borde hjälpa till att organisera skyltarna annars< ko:mmer det 
inte  [händ::a] 

481. Ep? [nää]
482. Ef2_Sek om man bara ha:r papper (.) som typ snöre som man kan 

hängaen om halsen de tar (.) tio minuter
483. Of1 tyvärr e lärarna rätt mycke ↑emot de här↓ Ep1
484. Ep1 e:h skulle vi inte sätta upp papper i korridoren ^däre stod vem^ som
485. Ef? vicka paren
486. Of1 >ja vi jobba påre</
487. Ep? ja sätt på en [liten(xx)]/ 
488. Of1  /[+↑vi] komme å sitta ida ↓å skriva dom här listorna+
489. Ep1 för de vore mycke bättre för de:/
490. Of1   /ni ni behöver dom imorron ni kommer å va uppe 

imorron ja lovar dig (.) Ef4!
491. Ef4 °ja de va de jag tänkte på också faktiskt°
492. Of 1 Tillbaka till Ef6s fråga (.) va e re för regler ni undrar över?
493. Ef6 nämen asså e de nåt speciellt imorron eller annars i [övermorron så här]
494. Ep3    [få man skor] på sej ((anknyter till tidigare tema 

om att inte ha skor inomhus ))
495. Of1 (va speciell?)
496. Ef6 men [asså hur man ska gö::ra eller så här]
497. Ef3  [hur man ska gö::ra]
498. Fler Ep  [MUMMEL]
499. Ef4 dom som man inte får fråga eller nån som man inte får fråga e de 

olämpligt då?
500. Of1 +*ja vet två stycken [som e tagna*↑+] ((håller pennan mot kinden, 

biter i den))
501. Ep4   [+man få inte fråga me::j+]
502. Ep3   [(xx) eller Ep2]
503. Ef2_Sek SKRATTAR
504. Fler  [MUMMEL]
505. Ef4  [ja just de sätter ni upp en lista över dom som e upptagna 

åckså?]
506. Of1 [ne::j >vi vet inte sånt inte sånt<]
507. Flera [nej nej  MUMMEL]
508. Of1   [å då dom som e upptagna måste ha en chans å ändra sej åssa 

där]
509. Fler  [MUMMEL]
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510. Ef2_Sek [+ne::j+ va pinsamt]
511. Ep1 [ne::j]
512. Ef3  [e sista chansen att lämna in vem man ska gå me imorron?]
513. Fler  [MUMMEL]
514. Of1 +ida::+ (.) nä imorron va:?
515. Ef3 asså vilken man ska gå me på balen
516. Fler KORT PAUS
517. Of1 freda
518. Fler KORT PAUS
519. Ep1 så att imorron e alltså inte
520. Of1 sista dan
521. Ef5 >nä asså imorron ska man försöka fixa paren sen så får man lämna in 

vilka par e< ä:r (.) absolut senast på freda (.) vilka par som har blivit
522. Of1  >kom igen å fixa< pa:r >*de e gullit*< (.) 
523. Fler  LÅGT FNITTER
524. Of1 ja e liksom så här lite för kärlek (.) Ef6!
525. Ef6 a har ni liksom bestämt va som händer me dom som inte (.) får nån (.) 

[(xxx)]
526. Of1      [d vi då]  får vi i balgruppen sätta 

oss ner å:: försöka pussla ihop oss↓ (.)  för bordsplacering kommer de å va de skulle 
de ha vart även om den här dan inte vore (.)  nu e de bara att vi får mindre människor 
å pussla ihop (.) >nä vi får till å me fler människor å pussla ihop eftersom vi måste 
pussla ihop dom två å två<

527. Ef4 men visst va de så att dom som inte ville gå men nån (.) kille eller tjej 
eller dom som ville gå själva eller men ån annan kompis fick göra de?

528. Of1 e asså/ 
529. Ef4  /(xxx) som inte kommer gå ihop
530. Fler [+A+A+] ((Fler gör ansatser till att börja saga något i mun på varann))
531. Ef5 [absolut] absolut absolut vä:grar gå me nån då får man de men då får 

man (.) prata me oss för att annars parar vi ihop folk (.) ja 
532. Ef3 ((räcker upp handen, men får inte ordet))
533. Fler MUMMEL
534. Ef5 [man kan vara så hära (.) asså]
535. Fler Ep [MUMMEL]
536. Ep2 [+men tänk om ni parar ihop nån+] (.) sen de där paret kommer till dej 

(.) sen man ba: (.) ja vill inte va me den paret↓ (.) >förstår du hur den andra känner 
[förstår ru förstår ru<]

537. Of1 [+Ep2+] (.) ja har sagt de å ja kommer å säja de vi är inte dumma (.) vi 
e inte korkade↓

538. Ep? hur vet du?
539. Ep2 +men om ja blir parad sen dära+ du kommer du vet sådär (.) a  >åsså 

kommer ru < sm så du ba nä::e ((Ep2 illustrerar att han försöker hålla om ngn med 
högerhanden)) du ska inte va me meh nä::e (.) tänk dej hon står dära hon har klätt sej 
värsta fint hon står där (.) nä::e nä::e

540. Fler SKRATT ((mest från bakre delen av klassrummet)) [HÖGLJUTT 
MUMMEL] ((några i främre delen av klassrummet ler))

541. Of1  [+Ef3 (.) Ef3+] ((först nu får Ef3 ordet upprepar här enbart 
förnamnet))

542. Ep2 °Förstår du va jag menar°
543. E? schh::::
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544. Of1 Ef3
545. Ef3 först får man väl va [medveten om att om man inte får har nån att gå 

me å sen så struntar i å säja till så blir man ju ihoppa:rad me nån då får man väl ta de]
546. Fler  [MUMMEL]
547. Of1 +a:: asså+/
548. Ef3 /[men sen så om man bil om säjer att man vill gå själv ska man inte 

dansa men nå sen då också?]
549. Fler  [LÅGT MUMMEL]
550. Of1 +>ja ve ine< (.) asså ja tror att de kommer (.) ja försch:/+
551. Ef5 /ja hoppas att alla vill va i par (.) [för de e mycke bättre]
552. Ep2 [(de ä billigt)]
553. Of1 asså första dansen har alltid varit obligatorisk men ja kan ju inte tvinga 

nån
554. Of1 L (.) va vill du säja:
555. L °nä de va bara en liten uppförande[fråga°]
556. Ep?               [(xxx)]
557. Of1 nån som har nån fråga på balen
558. Ep? nä fan [(vi ha inte tid nu fan)]
559. Of1  nån [som e ↑emot de här↓?] (.) nån som tycker de här e schi:t 

de: e ju (.) v va e de vi håller på me va ede för dumheter vi har fått?↓
560. Ef2_Sek ((LER STORT snabbt mot klassen och vänder sig sedan mot 

Of1))
561. Ep3 [((räcker flinande upp handen, får inte ordet))]
562. Fler  [FNISS]
563. Of1 förutom Ep2  
564. Fler KORT PAUS NÅGRA DRAR ANDAN
565. Of1 okej bra
566. Ep?     [(xxx)]
567. Ef4 ((räcker upp handen samtidigt som hon börjar prata)) >[asså sen så får 

man] får ja bara säja en sak<  (.) asså  sen så är de liksom att blir man ihopparad å så 
vill man inte bli ihopparad se till å frå:ga [nån da asså (.) [de e lite] de som e poä:ngen

568. Ef?      [mmm]
569. Of1 de här vi gav er: de här valen att ett att alla ska kunna välja vem dom 

vill gå me  (.)  å två att alla ska göre de samtidit så att inge behöve skämmas (.)Ep2! 
((slår med pennan mot handen eftertryckligt))

570. Ep2 asså hu:r vet ni: vem man vill bli parad me asså  >förstår ru<? [ Asså 
hur]

571. Ef3             [dom skiter i de] ((vänder sig bakåt 
mot Ep2))

572. Ep2 nä asså  inte ä så hära ni kan inte para [nån som allri går] me de 
personen förstå ru

573. Ef3    [de e de som e meningen]
574. Of1 +Ep2+
575. Ep2  tänker ni på såhära/
576. Of1 /vi kommer fsst/
577. Ep2 />vänt< få ja bra fråga om ni tänker såhära (.)/ ((räcker upp handen och 

vill fortsätta ha ordet))
578. Of1 /ja förstår din fråga/
579. Ep2 /(x) asså känslor hur dom [funkar du vet (.) (xxx)]/
580. Ef?   [ så här värsta (x)]
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581. Of1   [ja ↑förstår din] fråga↓
582. Of1 / +Ep2+ (.)+ Ep2+(.) ja förstår din fråga å de e därför som vi har satt 

den här dagen imorron så att ↑du: ska få↓ välja vem du vill gå: me (.) å inte vi↓
583. Ep2 jahar/

584. Of1 /↑men om du väljer å inte göra de↑ (.) då har vi inge annat val (.) å då kommer 
vi å fråga dej till slut (.) e de okej om vi har satt dej me den här personen

585. Fler KORT PAUS

586. Ep4 men tänk om den personen (.) den andra personen inte vill da
i. (allmänt mummel och skratt)

587. Of1 >stackars Ep2< 
588. Ep2 >stackars mej<↑  (ironiskt)/ ja (skratt och mummel)/
589. Of1 >nu lämnar ja den här punkten< (.) >om ni vill fråga nånting fråga nån 

i balgruppen sen< (.) >Ep5 e väl er representant? Han e väl den som [kan ta de här 
bäst]<((Pekar med hela handen mot Ep5))

590. Ep Fler [Ep5]
591. Ep7 °Ep5 hejhej° ((Håller upp handen på Ep5))
592. Fler MUMMEL NÅGON DRAR EN JÄTTESUCK

593. 42.20 – Slut på sekvens I (Baldiskussion)
594. 42.21 – Sekvens J: Exempel på efterfrågan av klassråd
595. Of1 +Perros punkt i klassråd (.) kan alla vara tysta+ ((arg mimik))
596. Ef2_Sek eh: jaha de jag får väll vända mig till L dåh (.) det här är vårat 

första klassråd på vårterminen >förutom i fredags om jag minns rätt< +Ja vill gärna+ 
ha klassråd oftare↑

597. L °Pelle har nästa klassråd med er°
598. Ep? vi har inte/
599. Fler /+Oska:r+ 
600. L va [(.)][Oskar menar jag] >förlåt men SOläraren då om ja säger så< (.) 

har har nästa klassråd å om ni vill ha klassråd så säger till så får ni re (( Ep4 sitter och 
vickar på stolen))

601. Ef? [åh herre]
602. Ef?  [°Vi har inte Pelle°]
603. Ef?  Kej
604. Ep4 meh he hur långt ä de kvar två månader [wo:ho::::]
605. Ep? [En ån halv]
606. Of1 Jag skulle vilja klaga [på att/]
607. Ef2_Sek [de e] fortfarande viktigt å ja asså ja e ledsen L men ja tycker 

det här har skötts jävligt dåligt av lärarna å du får gärna hälsa det till dom andra [(.) 
den] enda som hittills ens har engagerat sig i det här var Britta: å de var <första:> 
veckorna på vårterminen nej [höstterminen]

608. L? [Djävligt?↑ a:::h↑ d↓]
609. Of1 [Höstterminen] >å det var då hon hade ansvar för det här< (hh)
610. Ef2_Sek +jag+/
611. Of1 /ja  hålle me↑ ja kan säga jag håller med Ef2_Sek [(.) Jag är 

jättebesviken på att des:kadit representanterna åh niorna har vart] (.) [de fr: asså de e 
(.) he:mskt] 

612. Ep? [MUMMEL]
613. Ep1  [°fast de har vart (.) hela tiden°]
614. Ef2_Sek °nej det har varit bättre°
615. Ep1 (( Ep1 skakar på huvudet till svar))
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616. Of1 Ni niorna har int vart på hela (.) asså Ep9 [har] varit på nått möte men 
han är den enda som har vart Ruben (( Ep1 från klass 9D)) ha kommit instormandes 
(.) mitt i någon gång men det är liksom dom som vart där ((Viftar förebrående mot 
klassen med whiteboard pennan som pekpinne))

617. Ef?    [°Jo°]
618. Fler SKRATT [MUMMEL↑]/
619. Of1 / [Niorna är dom som har mest erfarenhet] dom som har mest kunskap 

de e dom som kan skiten ↑ (.) å ni gör de inte >de är liksom bara synd<↓ ((Viftar med 
pennan över huvudet för att understryka de betonade orden))(.) är det nån som har nån 
mer punkt på klassrådet?

620. 43.47-Slut på sekvens J (efterfrågan av klassråd)
621. 43.48 – Sekvens K: Tröjdiskussion
622. Ep? Neh
623. Ep4 [Får vi gå?]
624. Ep1 [Övrigt]
625. Of1 övrigt nån
626. Ef5 ah [ja kom på en grej] ((räcker upp handen och får ordet))
627. Of1 [>glasommar<]
628. Of1  [Ef3]
629. Ef5  [ja kom på en grej] asså titta ja vet inte men på elevråde så fick 

vi <sånnahära::> har fått ganska många gånger (.) såhär förslag på att man kan beställa 
såhär klasströjor där det står nåt såhära fint litet tryck [å såhära]

630. Of1    [Ja kan springa å hämta dom om ni vill]
631. Ef5 a:::h↑ åh ja tänkte bara är det nåt som är aktuellt för den här klassen 

eller?
632. Fler  +ja+
633. Ep?  vadå har ni gjort dom eller?
634. 44.12 – Slut på transkriptionen - Sekvens K fortsätter (Tröjdiskussion)

635. 47.33 Sekvens L: Exempel på Ordförandens bemötande av lärarens 
handuppräckning

636. Fler HÖGT PRAT
637. L ((räcker upp högerarmen och viftar med handen))
638. Ef8 +L räcker upp handen+ ((yttrar sig med hög röst för första gången 

under hela klassrådsmötet))
639. Of1 >+men L räcker upp vänta vänta ja vill bara få honom å lida lite↓ +< 
640. Fler KORT PAUS
641. Of1 >han ska få smaka på sin egen medicin ↑va tycke ni<?
642. Fler KORT PAUS
643. Ep4 +låt han snack rå+
644. Of1 ja L ((ger L ordet))
645. 47.58 – Slut på sekvens L (Ordförandens bemötande av lärarens 

handuppräckning)
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Bilaga 2.
Underlag till: Det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, 
lärare och elever under två klassråd i årskurs 9  
(Klass 9D - 7 flickor och 7 pojkar samt manlig lärare)

Utdrag ur transkription av klassrådsdiskussion i årskurs 9D
Klassrådet tar upp olika frågor som är aktuella för klassen sista termin, bl a en avslutande 
bal som en grupp elever anordnar. Det som diskussionen framför allt gäller är en metod för 
parindelning som den s k balgruppen röstat fram men som kritiserats av både elever och 
lärare. 
               Av det videoinspelade klassrådsmötet av 9D som är 25minuter och 52 sekunder lång, 
är den transkriberade delen 18 minuter och 14 sekunder lång. Av det inspelade bandet är 7 
minuter och 38 sekunder inte transkriberat. Utdraget som rör baldiskussionen är 5 minuter 
och 11 sekunder. Det börjar 7 minuter och 33 sekunder in på bandet och pågår fram till 12 
minuter och 44 sekunder. Utdraget som rör klassresan och dithörande omröstning börjar 18.00 
minuter in på videobandet fram till 22.43. Det transkriberade materialet är indelat i sekvenser 
för översikt:

• Sekvens A. Val av ordförande och sekreterare
• Sekvens B. Klassresa 
• Sekvens C. Baldiskussion 
• Sekvens D. Klassresa tas upp igen 
• Sekvens E. Ordföranden påpekar att hon överröstas av prat i klassen
• Sekvens F. Enda exemplet på när L räcker upp handen 
• Sekvens G. Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens 

ledarskap 
• Sekvens H. Omröstning för val av klassresansvarig
• Sekvens I. Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat ordförandens 

ledarskap.

De båda klassråden i 9C och 9D sker under samma dag och med samma lärare. Klass 9C har 
sitt klasssråd före 9D. 9C:s dagordning står på tavlan när 9D ska inleda sitt.
               Ordföranden i klass 9 D skriver litet och prydligt och använde en tredjedel av tavlans 
vertikala höjd. Att jämföra med ordföranden i klass 9C som skrev stort, yvigt och använde 
hela tavlans vertikala höjd (actio).

1. 00.09 – Sekvens A: Val av ordförande och sekreterare. Protokoll utdelas
2. Ep? Som röstar på Ep1 räcker upp upp hannen ((Ep1 och Ef7 räcker upp handen))
3. Fler  HÖGT SKRATT
4. Ep? Alla som röstar på Of1 räcke upp hannen↓  
5. Of1 A som rösta på mej räcke upp hann
6. Ef? Me Of1 gå fram/
7. L [/+AA+  Of1 då väljer du sekreterare+] ((står upp framför klassen))
8. Fler [MUMMEL]
9. Ef? välj inte mej Of1 bara
10. Of1 vill durå? ((ordföranden reser sig och går fram, tuggar tuggummi under hela 

mötesperioden))
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11. Fler (xxx)
12. Of1 men okej va bra (.) du e de
13. Of1  Ef2_Sek få va en
14. Fler  +SKRATT +
15. Fler  (xxx)
16. Ef?   *°Ef2_Sek få vara°* ((retsamt härmande Of1))
17. Fler  (xxx)
18. Ef?   *° Ef2_Sek få vara°* ((retsamt härmande Of1))
19. L  a 
20. Of1 okej rå
21. L Har ru lust o komma fram(.) hit va
22. Ef2_sek ja
23. L a:
24. Of1 Men ska ja skriva upp på tavlan? ((drar ut stol vid katedern som skrapar))
25. L [De kan väl, de kan väl Ef2_Sek ↑  göra (.) hon e ju din ^sla::v^ för tillfället]
26. Flera [(xxx)]
27. Of1   [Men hon ska sitta här och skriva] ((Of1 lutar sig mot och pekar med 

pekfingret ned mot stolen tuggande tuggummi))
28. Fler  [(xxx)]
29. L ja(.) ja de ka hon göra↓ men dagorning  e bra/
30. Fler   [(xxx)]
31. L   [(xxx)skriva ner]
32. Ef?    /[så ä:: de inte]
33. Of1+ EF2_Sek  ((Of1 suddar ut den förra dagordningen på tavlan, Ef2_Sek sätter sig 

på stolen))
34. Of1 °hallå° +e de nån som har varit på elevrådet+ ((vänd mot tavlan)) 
35. Of1 +Ep1+ ((vänder sig mot och stirrar med uppspärrade ögon och höjda ögonbryn 

på Ep1))
36. Ep1 jaja ja har vart där
37. Of1 okej vabra ((of1 står med ryggen mot klassen när hon talar och skriver på 

tavlan))
38. Fler FNISS
39. L  +Det här e inte protokollet frå:n mötet+ vi hade i måndags↓ men de e mötet 

innan (.) ere (.) åså vill ni ha måndasmötet åckså eller kommer ni ihåg de 
40. Fler KORT PAUS
41. Of1 ((Of1 fortsätter att skriva klassrådsdagordning på tavlan))
42. L kommer ni ihåg att vi hade ett möte i [måndas?]
43. Ef2_Sek    [Of1] u skriver så fi::nt
44. Ef? °nä°
45. Ep1 [Ja::: ja ]kommer ihåg de
46. Of1 [tack]
47. Fler [SKRATT]
48. Ef? Asså det e sant ja lovar
49. Ep1  Ja va inte här i måndas ja va på vår[(xxx)]
50. Of1                [a ja +sa] tack+↑
51. Ef? o shit
52. L  aha okej (.) ja kan ta fram de protokolle åckså (.) så får ni de 
53. Ef? SKRATTAR
54. Ep? andra ord(xx)
55. L men (.) kort kan ja säga (.) att på de mötet så tog ni upp ^eh^ (.)
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i. [eventuella saker]
56. Ef? [>Anders Anders<]/
57. L  /+Hallå+ >ja har redan försökt (snacka) me dej<
58. Ef? >jaha<↑
59. Ef hörde ru va [han sa]
60. Flera  [SORL]
61. Ep? °hallå°
62. L  +så tar ni upp saker som ni vill ha upp på+ [(.)] +elevrådet+
63. Ep?         [+hallå där+]
64. Ef? °Nej° (.) (xx)  ((något slamrar))
65. Ep?  Anna du va inte me(xxx)
66. Fler  PAUS MUMMEL SKRATT SLAMMER
67. Of1+Ef2_Sek  (xxx) ((Of1suddar och skriver om två punkter)) (xxx)
68. Ef2_Sek- °orka sudda° (xx)
69. Of1 °ja° ((smäller bubbelgum)) (xx)
70. Ep? Steffe (.) ja o Lasse satt sådär en gång (xx)
71. Ep? SKRATTAR HOSTAR 
72. Ef? Steffe (.) snacka inte (xx) för då drar de av/ ((EN DÖRR SLÅR IGEN))
73. Fler MUMMEL
74. Ep? ahh
75. Fler MUMMEL NÅGON SMÄLLER BUBBELGUM
76. Ef? Å va tråkiga ((det har gått tre minuter av lektionen))
77. 03.30 – Slut på sekvens A (Val av ordförande och sekreterare)
78. 03.33 – Sekvens B: Mötet öppnas. Klassresa. Genomgång av protokoll.
79. Of1 °äh de tar vi upp sen° (.)°de tycker ja också° (.) okej *+mötet+ öppnas::* 

SKRATT
80. Of1 [Äum (.) Okej va prata om vi om /ja om:: på förra klassrådet]
81. Fler [SVAGT MUMMEL]
82. Ep2 VISSLAR ((den enda som räcker upp handen samtidigt som han visslar för att 

få ordet))
83. Ep3   ner Ep2
84. Fler KORT PAUS
85. Ep2 käften ((vänder sig om varpå Ep3 spelar oberörd och är vänd mot 

bänkkamraten))
86. L ((läraren sitter och pratar lågt med Ef7 som sitter bredvid honom))
87. Flera MUMMEL ((SKRIK FRÅN KORRIDOREN))
88. Of1 (xx) att alla vill åka på klassresan ah mm (.)°men ah de komme vi inte kunna° 

(.)°de e så är° ((går från tavlan ställer sig framför klassen och lutar sig stående mot 
katedern skakar på huvudet och tuggar tuggummi))

89. Of1 ja just de (.) ämm +Ef3+ ((vänder sig direkt till Ef3)) vi har inte kollat de där 
me filmerna >vi måste kolla de me Nisse<

90. Ef3 °(xxx) va spelar de för roll° ° (xx) vi kommer ändå inte kunna (xxx)°/
91. Of1      /nä: men de har inte me de å göra ju (.) 

asså [ja tror de finns fler än bara vi som vill ha filmerna]
92. Ef3     [(xxx)]
93. Of1 asså de e ju inte för de
94. Ef3 ja men va ska vi göra av pengarna
95. Ep3 vi kan ju åka på Gröna Lund [ å bjuda alla på nånting va somhelst]
96. Of1   [+ja::+  eller hur (.) de]
97. Ep5 +Men vadå+ får ja fråga [de]
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98. Ef?                     [jobbit å] äta fett
99. Fler    MUMMEL
100. Of1 [+ja men du vet dom där+]
101. Ep3 [ja men va som helst allså (.)] spela roll
102. Of1 kan alla va tysta
103. Fler PAUS, TYST MUMMEL, PAPPER PRASSLAR
104. Of1 men asså dom filmerna som vi spelade in i SO:n i::: sjuan nä inte sjuan 

men åttan och nian
105. Ef? Nian
106. Of1 Nej inte alls nian (.) att vi ska typ sälja dom till föräldrarna eftersom 

många vill ha dom filmerna KORT PAUS men vi måste prata med Nisse om han 
ng:: kan fixa det (.) å då skulle vi typ få in pengar till klasskassan ((någon smäller 
bubbelgum)) 

107. Ep2  fan men (.) får ja fråga ensak (.)°äh vadå° blev de inge typ Rävudden 
(xx)

108. Of1 va
109. Fler [SKRATT]
110. Ep2 [tälta eller nåt]
111. Of1  [+va+]
112. Fler  [SKRATT]
113. Ep2 ä:: så här (.) tälta eller nåt
114. Of1 asså va menar ru
115. Ep2 +asså+ (.) va snackaru/ +ja rävudden+ du vet när vi tältade/
116. Fler  [SKRATT/] ((fler tjejer böjer ner ansiktet mot bänken 

skrattande))
117. Of1  [mmnjrä::vudden]
118. Ep4 räö::vudden SKRATTAR (xxx) dum i huvvet ((skrattar snett vänd mot 

Ep3, vrider på sig ca 90°, upptäcker kameran varpå skrattet fort försvinner, vrider sig 
tillbaka mot Ep3 igen))

119. Fler  SKRATT
120. Of1 +asså va menar ru Ep2+
121. Ef4 han menar typ att vi skulle åka till rävudden igen↓
122. Of1 nä men asså de en sak som man gör så här i början av terminen (.) (xxx) 

men KORT PAUS asså vi kommer inte kunna göra det för att jag/
123. Ef5  /[°men de kostar°]/
124. Of1  /[+asså+ de finns] (.) de finns ingen i den här klassen som tar tag 

i nånting så att ja e *lessen* vi kommer inte kunna jörja det hä
125. Ep2 om ja tar tag i de↓
126. Ep4 ((hukar sig och och slår sig på låret med vänsterhanden))
127. Flera SKRATT
128. Ef?  +Ja::+
129. Ef? Sex veckor kvar Ep2
130. Ep2 spela roll
131. Of1 okej de står så här alla tycker att det är dåligt att (Mirsa) och hennes 

polarje skall bestämma vem som ska vem man ska sitta brevi på balen KORT PAUS  
>°åså här/ å vem man ska dansa första dansen med°</ ↑*as dåligt*↓ SKRATTAR 
((läser ur ett protokoll))

132. Ef4 °Vem har skrive det°?
133. Of1 Vem e det som har skrivit de?(.) Karin (Tillman) (.) ^men^ (.) eh alla 

tycke fortfarande neh vi tar det sen ((viftar med protokollet)) >d va bara en fråga< 
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((ordförande lägger ifrån sig protokollet))
134. L ((lärare lämnar rummet med Ep4))
135. Of1 okej (.) Ep1 Va sa ni på elevrådet?
136. Fler KORT PAUS
137. Ef? *var ru på elevrådet*↑?
138. Ep1 ja va: på elevrådet ((EN MOBIL RINGER MED HÖG TON))
139. Ef? Ja va också dä:r
140. Of1 men va sa rom då (.)jamen haru nåra anteckningar?
141. Ep1  ja hörde bara halva för ja va tvungen å sitta unde ett bord fösst ((sitter 

och pratar med vänsterknogen vilande strax under munnen))
142. Of1 ja men haru nåra anteckningar? 
143. Ep1 nej (.) ja kommer ihåg 
144. Ef? [Ja men va sarom då]
145. Of1 [ja mnkej]
146. Ep1 dom diskutera typ a att e:: KORT PAUS dom skitmånga klagar på att 

lampor inte funkar på toaletter dom vill ha pappershandukar  BULLER ((någon öppnar 
och stänger en dörr))

147. Of1 °okej°
148. Ep1 åsså gick dom vidare till att BULLER KORT PAUS(.) de finns inte tvål 

heller (( en stol skrapas)) åsså vill dom använna bastun
149. Of1 ja/
150. Ep1 /de va bara mest såna grejer så e inge intressant
151. Of1 vare inget annat (.) riktit
152. Ep1 nej [det fanns inge riktit]
153. Of1 [emen dom har typ börja] låsa upp bastun nu eller nånting sådär 
154. Ep? [°va kom ni fram till°] 
155. Ep?  °kom ni fram till nånting då°
156. Ep1 nej (.) dom skulle prata med (Bengan) PAUS
157. 07.30 – Slut på sekvens B (Klassresa. Genomgång av protokoll.)
158. 07.33 – Sekvens C: Baldiskussion
159. Of1 äum:: (.) å då kan vi typ ta balen (.) Hur många är de här inne som (hh) 

har anmält kompispar ((sitter ner bredvid katedern på en stol vänd mot klassen))
160. Ep? va saru↑ ((fyra grabbar räcker upp handen, Ep3, Ep5, Ep6, Ep7))
161. Of1  hur många de e som har anmält kompispar↓
162. Ep? (xx) (de beror väl på)
163. L [åjo ja har skrivit upp] lite fler (.) skrev ja inte ↑upp dej me nån↓ 

RETFULLT
164. Of1 [(xx)]
165. Ep? Vadå kompispar
166. L tror ja visst att ja gjorde (.)[med Ef4 >om ja inte minns fel<]
167. Of1 [ja men till ba::len] man skulle para hop sej i kompispar (.) så skulle 

man fixa (.) skulle fixa så här (.)  SMACKAR öhh  typ dejt ((gör situationstecken i 
luften i samband med ordet ”dejt”)) öähh/

168. Ef4 /va inte de imorrron senaste dan (.)  (xxx)/
169. Of1 /nej de [e ida som] e senaste da
170. Ep2  / [vadåså](.) så om jag ska gå med (balen)/
171. Of1 /a asså dom kommer para ihop er/ vi kommer sitta o para ihop er i 

eftermiddag/
172. Ef4 /↑fy fa::n för dig↓ för att para ihop mig med någon som jag inte ska gå 

med (x)/
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173. Of1 /me asså de kommer va (.) vi ska para ihop dig med en kompis
174. Ef4 °a:: s:°
175. Of1 de e de
176. Ef? (xx)
177. Fler  SKRATT
178. L inte med en kompis på festen(.) utan en kompis för imårron (.)imårron 

[kommer dom va ^ra:gga^] ((efter kommentaren ”ragga” höjer och sänker läraren 
ögonbrynen flera gånger i en min som understryker det sagda))

179. Of1 [a:: för de e imorn som >vi< man trotts allt går runt ]
180. Ef4  ↑Så imorron ska man↓gå runt till alla?
181. Of1+fler A:
182. Ef? Fan jag har inte betämt me än
183. Ef4 Kul/ ((Sägs ironiskt))
184. L °den stilen°
185. Fler MUMMEL
186. Of1 Näe a::(.) [så att dom som inte gjort de] asså ni som vill ni kan ju lämna 

in det till mej [<i:> da (.) >nu<]
187. Ef4   [°då kan man (stanna) o sova imorron°](.) A: men ifall 

man inte vill (.) imorron (.) ifall man inte:: fråga nån (.) va fan sitter ni parar ihop folk 
då PAUS

188. Of1 Asså Ef4 (.) du kan ju bara välja  om du (.) HARKLAR >antingen så 
anstränger dej eller så fixar du så går du me nån du vill gå me↓ eller så skiter du it 
eller så kanske hamna du me nån du inte alls vill gå me↓<

189. Ef4 komplise↑rat om man inte gå:: me nån↓
190. Ep? amen då ska man inte gå
191. Ef3 ((räcker upp handen))
192. Of1 +A::+ Ef3 PAUS
193. Ef4 SKRATT*du [kan passa dig själv*]
194. Ef3  [ja tycker] inte de va alls bra såhär förslag. Ni fick allri de 

förslage att vi skulle bestämma själva
195. Of1 +Va+?
196. Ef3 asså vem [man skulle gå me] o ja tycker de e skitdålit för tänk om man/
197. Of1  [+nä::+]  /++jomen↑jo:: jo::+de fanns
198. Ef3 Nääe
199. Of1 [+jo de fanns+] (.) att man  kunde
200. Ep? [°men gå själv då° (.)] °men gå själv då herregud° ((Ef3 vrider sig mot 

den som talar))
201. Of1 +Ef3+
202. Fler (xxxxxxxxxx)
203. Of1 +hallå Ef3+  ((slår ut med handflatorna mot klassen uppgivet))
204. Ef3 alla baa pratar om de PIPIG RÖST >vem ska du gå me vem ska du< 

liksom och ja ska gå me min katt↓
205. Fler SKR[ATT] ((någon trummar på en bordskiva))
206. Of1  [men få ja (.) få ja säga]
207. Fler SKRATT↓
208. Of1 hallå (.) allihopa ((himlar med ögonen)) (.) de fanns faktist tre fösag 

((stryker bort en hårslinga från kinden med handen)) de trede SVÄLJER eller ett av 
föslagen va:: (hh.)att man skulle ha en da då man frågade själv (.) vilka man (hh.) den 
man ville ((gör en cirkelrörelse med högerhanden i luften)) gå me

209. Ef3 men titta man måste ändå gå liksom med nån
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210. Of1 jo men de ((himlar med ögonen)) >↑+a: asså bara om man ska sitta 
brevi nån å dansa fösta da::nsen↓

211. Ef? Man kan ju dansa [me vem som (x)]
212. Ef4                                  [men tänk] Of1 tänk om du få nån som du >verkligen 
verkligen< inte vill gå me

213. Of1           du de e tur för *mej att ja e i balgruppen* SKRATTAR
214. Fler    NÅGRA FÅ SKRATTAR MED
215. Ef4 amen då ska ja också ↑sitta i den där jävla balgruppen de ska ja [ (xx)]
216. Of1    [ja ↑visst Ef4]
217. Ep?    [a aa: alla har möjlighet ] att göra det/
218. Of1 ä:: är du kvar i skolan
219. Ef4 ja:↑ ja:↑
220. Of1 ida 
221. Ef4 ja
222. Of1 °på eftermiddan°
223. Ef4 °mm°
224. Of1 °du kan ju fråga sen dårå om du få va me°
225. Ef4 ja (xx) FNISS
226. Of1 men (.) eh (.) e de nån som vill saga någonting mer om balen↑
227. Ef? °nej°
228. Of1 ingen som vill /[ingen som vill (xx) par]
229. Ep4   [jamåstebarafråga +vem var det som bestämde]/
230. Ep3   [de e allså ]vilken nivå asså vart ligger ni:: när ni håller 

på::
231. Ef? Va har ni liksom bestämt
232. Of1  [va]
233. Ef? [va e de som e bestämt]
234. Ep3 ([va] va ere va va ere har ni bestämt va va ere som har/)
235. Of1 /du +ja:: vet ingeting för att ingen säjer nånting till mej  (.) men/
236. Ep? vafför ville då va me
237. Of1 <för att> *alla* i den här klassen gnäller så himla mycke (.) de e därför 

°ja (x) va me°↓
238. Ep4 [+↑vem va de] som bestämde+ (.) +vicka som skulle få va balgrupp+↓
239. L [((ställer sig upp och hukar sig över Ef4 och pratar lågt med henne))]
240. Ef3 [+ dom dära(xxx)]
241. Ef? °Ja vet inte°
242. Ep3+Ep5 (( Ep3 pekar med fingret ut någon/något roligt framför dem som 

båda skrattar åt))
243. Of1 man fick anmäla sig↓
244. Ep4 när
245. Of1 det var (.) ja vet inte det var i nån gång i början på terminen[+Ep2 

anmälde sig men han gick inte så då tänkte jag att o-]/
246. Ep4 /[(xxx)]

i. PAPPER PRASSLAR ((som om någon skrynklar ihop papper))
247. L  [SKRATTAR] ((skrattar med Ef4går tillbaka och sätter sig på 

sin plats direkt till höger om Ef4))
248. Ef4  [kul SKRATTAR] ((skrattar åt vad läraren har sagt))
249. Ep4 Ep2 anmälde sig inte dom ((pekar kort på Ep2)) kom o sa [Ep2 vill du 

va (xxx) ]
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250. Ef4     [+*ja:: det kan va så*+] ((kommenterar 
vad läraren sa till henne))

251. Of1 nä:e Ep2 anmälde sig
252. Ep4 [han anmälde (x)]
253. Of1 [(xxx)]
254. Ep2 nä ja anmälde mej [inte alls↓]
255. Ep4  [+dom] kom bara o sa+ du ska va me så är de+ ((pekar med hela 

handen vriden snett mot Ep2 och rättar upp sig i ryggen))
256. Of1 +nä[ee::+]
257. Ep? [+jo::+]
258. Ep? [+näe::+]
259. Ef? [+jo::+]
260. L ((sitter tyst med handen framför munnen))
261. Ef? [+näe::+]
262. Ep2 [+jo de gjorde dom ↑vi::sst+]
263. Of1 [näe::] näee::
264. Ep2 [jo:]
265. Ep4 +↑kom dom inte o sa Ep2 (x)/ ((Ep4 vrider sig bakåt mot resten av 

klassen och gestikulerar med högerhanden))
266. Of1 /[+näee::+]
267. Ep? /[jo::]
268. Ep? /[näe::]
269. Ef? /[jo::]
270. Ef? [näe::]
271. L [(xx)]
272. Ef3 [(xx)]så rösta vi om vi ville att d skulle va/
273. Of1 [+ja::+]
274. Ef? [+ja::+]
275. Ep? [+ja::h+] 
276. Ep2 >så ville a inte så f [fick a ]ändå</ ((Ep2 vänder sig snett bakåt mot 

klassen))
277. Of1  [+jo::+]
278. Ef?  [+jo::+]
279. Ef?  [+jo::+]
280. Ef?  [+de ville u visst+↑]
281. Ef3  [+de ville u visst+↑]
282. Ep2  +↑ *fick ja*+↓ 
283. Fler  SKRATT
284. Ef?  [+ja::+]
285. Ef?  [+ja::+]
286. Ep2 +*tro ru ja kom ihåg de elle*+ ((vänd snett bakåt mot klassen))
287. Fler +SKRATT+
288. Ef3 *tro::r ru vi skulle tvinga rej*
289. Ep2 +aa::+↑
290. Of1 +a:: ellehu::r+
291. Ep2 vem fan tvinga furrut
292. Fler SUCKSMACKAR  
293. Ep? MUMMEL
294. Ep4 +men hur bildades den dä första balgruppen då+ ((föser sin bänk 

framåt, och vickar den upp på två ben, på högkant mot sig))
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295. Ef4 [me dom (x)]
296. Of1  [>+men asså de va ju att+<] m +nån+ i varje klass skulle anmäla sej så 

som frivilli osså skulle man ha så här/↓
297. Ep4 /+>men i fall dom inte säjer nåt till dej får ju inte vi veta nånting< 

KORT  LADDAD TYSTNAD
298. Of1 °näe::° men +[asså↑ ja har inte vari me på nåt möte för de va ju massa 

möten+] (.) 
299. Ep4   ([°me ha också funkat me som jävla kärringgrupp°] ((håller 

fortfarande sin bänk på högkant och vickar den mellan tummen och pekfingret))
300. Of1 som Ep2 typ skulle gå på m[en han gick inte
301. Ep2   [ja +↑gick+] faktist↓
302. Of1  a:: men ja vet inte va ni sa [på dom mötena]
303. Ef4   [men fråga de ida råm] va rom (.)
304. Of1 +a:: men+↑ asså ja ven:ne/
305. Ef4   />då måste ju du få reda på va dom snkt om å va som e 

[bestämt↓<]
306. Ep2  [+ja men dom ah sackat om pr+]
307. Of1  [+ja men asså ja ty fråga dom ida::+] me sen ska vi typ para 

ihop °alla som inte e (.) har >kompispar<° (.)[ (xxx)]
308. Ep4    [+a: men↑+] ni vet väl inte ens vicka som inte 

tänker gå↓
i. KORT  LADDAD PAUS

309. L  [(°xxx°)] ((vänd bakåt mot Ep3))
310. Of1 näe:: men vi [komme göra så att vi k]/
311. Ep4          [+näe:: men d så+] om ni parar ihop mej me nån som inte ens ska 

gå va händer då
312. Ep? [då gåue ensam]
313. Of1 [+men om du ha:jen] kompis+↓ (.) då ha:ju inge å oroa dej fö e inte du 

me: Ep6
314. Ep4 jo:
315. Of1 ä: men då så (.) 
316. Fler SKRATT
317. Of1 [+↑asså då rjö:rj inte de hä dej+] ((pekande med hela handen mot Ep4))
318. Ef? [(xxx)] Ep6
319. Ep4 [aha men ja trodde ni s]
320. Ep? [(xxx) du o ja]
321. Ef  men då e de dumt [att du inte ska (xxx)] 
322. Fler  [MUMMEL]
323. Of1 okej men då (.hh) eh de >nån som vill säga nånting mer om balen<↓
324. Ef? Nej
325. Ep2 okej
326. Of1 okej då kan vi [gå vidare] eller vi kan typ (.) ta upp ä:: [Gröna Lund] 

a. - Slut sekvens C (Baldiskussion)
327. 12.45 – Sekvens D: Klassresa tas upp igen
328. f?+Ef?  [MUMMEL]   [MUMMEL]
329. Of1 >eftesom vi inne komme å jörja [klassjesa] så< ka kunne vi typ åka ti 

Gröna Lunn som [vi brukar]
330. Ep?   [°å herregu:h°] 
331. Ef3 [me asså]  a tycke ännå [inte att de e fösent]
332. Ep4    [bu] för Gröna Lund föfa::n
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333. 12.52 – Sekvens D: (Klassresediskussion fortsätter där omröstning förekommer)

334. 15.35 – Sekvens E: Ordföranden påpekar att hon överröstas av prat i 
klassen

335. Of1 [man måste få hela klassen att tycka (.)°samma sak°] ((Of1 himlar 
uppgivet med ögonen då ingen verkar lyssna))

336. Fler [HÖGT PRAT]
337. Ep4 [+xxx+] ((är vänd bakåt mot klassen))
338. Of1 +Ep4(.) Ep4 + ((tilltalar Ep4 direkt))
339. Fler TYSTNAR
340. Of1   ja pratade SKRATTAR
341. Fler SKRATT [SKRATT]
342. Ep4  [xxx]
343. Of1  [ja men] då får du räcka upp handen
344. 15.52 – Slut på sekvens E (överröstas av prat)
345. 16.31 – Sekvens F: Enda exemplet på när L räcker upp handen
346. Of1 *ja Ef3* LER STORT ((Ef3 räcker upp handen))
347. Ef3 ja men då behöver vi ju sä hära (.)°en talkvinna° (.) eller °talman° 

SKRATTAR ((kastar upp huvudet och vrider sig till sin bänkkamrat skrattande))
348. Of1 ja (.) 

349. L ((räcker upp handen i två snabba vändor till axelhöjd för att få ordet))
350. Of1 ja (.) L ((ger L ordet))
351. L i 9C blev den personen: (.) Said
352. 16.36 – Slut på sekvens F (L räcker upp handen)
353. 17.23 – Sekvens G: Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt 

överordnat ordförandens ledarskap 
354. Ef3 [xxx]
355. L [+Det stora] problemet med övernattning på lärarsidan [tycks vara att 

fåe: läraren att gå med på re+]
356. Fler     [MUMMEL]
357. Ep? men vem fa:n behöve lärana
358. Of1 [+men annars kan vi fjåga föjäldrajna+]
359. Fler [PRATAR I MUNNEN PÅ VARANDRA]
360. L ja de går a göra
361. Of1 fast dom flesta vill inte ha sina [förjäldjaj me se]
362. Ep4    [+fy fa:n va värdelöst+]
363. Of1               [+Ef6 Ef6] vill säja nånting+
364. Ef5, Ef6               [xxxxxxxxxxx] ((sitter och pratar 

högt med varandra))
365. Fler    [PRATAR I MUNNEN PÅ VARANDRA]
366. Ef6 [*+neehej neeä::+*] SKRATTAR ((har inte bett om ordet och har inte 

räckt upp handen))
367. Fler [DE FLESTA PRATAR HÖGLJUTT I MUNNEN PÅ VARANDRA] 
368. Of1 [+hörrni:+] ((Of1 tar ny sats när det allmänna pratet avtar en smula))
369. Of1 [+om ni vill säja nånting (.) s kan ni rjäcka upp handen+] ((stryker bort 

håret från kinderna och tittar under lugg))
370. Fler [MÅNGA FORTSÄTTER ATT PRATA I MUNNEN PÅ VARANDRA 

MEN MED NÅGOT SÄNKT RÖSTVOLYM]
371. Ef?  [+ja Ef6?+]
372. Fler  [MUMMEL]   [MUMMEL]
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373. Of1    [okej Ep2] ((Ep2 räcker snabbt upp handen))
374. Ep2 vi kan ju jöra [(x)]
375. Ep3  [+Työ::sst+] ((vrider sig mot Ef 5 och Ef6 brölande))
376. Ep2 +kan du hålla ↑käfften+ fö fa:n↓ ((vrider sig halvt bakåt mot klassen))
377. L få ja (.) få ja prata klart här ?((Läraren börjar prata samtidigt som han 

räcker upp handen))
378. Of1 [ja] (.) >du ka vänta lite Ep2<
379. 18.00 – Slut på sekvens G (lärarens auktoritet är hierarkiskt överordnat)
380. 18.00 – Sekvens H: Diskussion utmynnar i omröstning för val av 

klassresansvarig
381. L [dom] (.) dom grejer som har ↑gjorts↓ som man de som man kan titta på de e Utö har vi vart iväg på (.) o Nynäshamn 
har vi vart iväg på (.) d dom här  [+vi ha jort dagsutflykter+]

382. Ef3                [men inte som i (x) ]
383. Ef?   °De e ingen [klassresa]°
384. L                                        [>nä:: det mesta] ha varit 

dagsutflykter de har vari en övernattning men d kommer ni ihåg↓</
385. Ep?     /asså de e ingen klassresa↓
386. Fler LÅGT MUMMEL
387. L +äähö::+
388. Of1 >asså de skulle va rolit å jöjra en sån häj övernattningsgjej igen[kanske 

så häj två nätter< i fall asså de näre va på rävudden vare så kort]
389. Fler     [HÖGLJUDDA 

KOMMENTARER,SVORDOM (xxx)]/
390. Ep2 [+över tre+]
391. L   /+om ni nu vill ha om ni nu vill+ satsa på en 

övernattning å ni vill satsa på att lärare följer me+ (.) [då]
392. Ep                       [(xx)] vill inte (ta me) lärarna
393. L +nä men ↑då då ↓lägger ni bara två dar efter+ så ere inge problem (.) 

>elle ur?< (.) >om ni inte vill ha me lärare< 
394. Ef3 jo men klart vi [vill]
395. Of1  [+va+]
396. L men om ni vill att lärare ska komma me då plats ni välja en plats där  

<inte e lätt att komma till en en stad>  >till exempel Nynäshamn< e helt kört
397. Of1 a:
398. Ef? a:
399. L för då kan folk avvika ifrån övernattningen (.) å de kan vi lärare absolut 

inte ta ansvar för (.) >så vi kommer inte gå me på att följa me ti Nynäshamn< (.) för en 
övernattning (.) ni förstår hur ja resonerar va?

400. Ef4 asså Nynäs [e faktist (xxx) ta si g därifrån]
401. Of1                    [+a:  föj att de e så lätt å ta sig däjifjån]
402. L +ja+  (.) >de måste va en plats< ↑ty::p ↓re:vudden men rävudden 

kommer vi inte ↑å:ka till igen↓ (.) för att folk vände på skyltarna på vägen hem och vi 
e inte välkomna >tillbaks:< KORT PAUS såe dåe återståre ställen somä (.) till exempel 
skärgårdsbåtarna går till↑ (.) >om de finns nåra lugnare ställen nu funkar inte Utö< 
naturligtvis men de finns ju andra äe: >kobbar å stanna på<

403. Ep2 [Mörkö]
404. Of1 [ men asså:] skulle inte nån vi:lja vara typ sähärj ansvarig för den här 

klassen förj de?
405. Ep2 ja kan va

406. Of1 >+men ja mena men asså+ typ ja menar kunna ta reda på *va man skulle kunna görja< Ep2 du e anmäld redan* ((sitter 
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med korslagda armar vilande på magen nedsjunken på stolssitsens yttersta del, med korslagda ben, som ett ”klot”))

407. Ep2 +ja asså ja [( +ja schnarraj omshning om den ävla facking hela 
scerje+)] (( protesterar högjutt med munnen full av något föremål, ev pennvässare

408. Of1  [+me vä vänta Ep2+] +vänta vänta+ vänta Ep2 (.) a: va vill du 
Ef3?

409. Ef3 ja de skulle va bättre me stugor (.) eftersom [(xxx) jobbit å sova över]
410. Of1    [+ja: de tycker] ja också+
411. Ep?    [+a men stuger+]
412. Ep2    +[ja men va fan gå å hyr en jävla stuga rå+]
413. Ep4    [fixa pengarå] fixa pengarå
414. Of1 +nä  (.) Ep2 [låt Ef3 prata+]
415. Ep4  [men hur] hade ru tänkt åfixa pengar på nåra veckor? Vet du hur 

mycke ba:rn å [pengar de] e?
416. Ef3              [de e lätt]
417. Ef men va fan de e bara å gå å hämt
418. Ef? SKRATTAR  STÖTVIS FLÄMTANDE
419. Ep4  va fa:n
420. E? ((någon gör högljudda klick/smack-ljudserie genom att öppna och 

stänga munnen fort))
421. Ef3 men asså de finns ju såhär stugor som inte kostar så mycke
422. Fler LÅGMÄLT MUMMEL
423. Ep4 Säger så hära(.) [(xxx)] ((tar tag i sin bänk och vickar den fram och 

tillbaka med vänsterarmen medan han är vriden bakåt mot klassen))
424. Ep2 [+asså om vi ska jöra de hära måste vi ta tag i de nu+]
425. L  +ae inte för fyrahundra elever+↓ (.)näej (.) de existerar nog inte
426. Ep2 >°fyrahundra elver va fan hu många e vi°<
427. L >+ja okej hundra [ja överdrev på hela skolan då men hundra e de i alla 

fall] ↓< 
428. Fler [+ A-kommentarer och SKRATT+]
429. Ep +kolla om ↑alla lägger en hundralapp↓
430. 20.20 –  Sekvens I: Exempel på hur lärarens auktoritet är hierarkiskt 

överordnat ordförandens ledarskap
431. Ef7  ((som sitter direkt till höger om läraren) påkallar lärarens, inte 

ordförandens, uppmärksamhet. Besvaras med ett ”ja” från läraren. Ef7 reser sig upp 
och går ut ur klassrummet.))

432. Fler MUMMEL, NÅGON SMÄLLER BUBBELGUM
433. Ep3 adå liksom [ha vi tiotusen] 
434. Ep2 ja:

435. Of1 +a:+ (.) Va [coolt]

436. Ep2                    [men om] alla lägger/

437. Ep4                     [ja Bengan har lovat att lägga så mycke som klassen e]

438. Fler   [ALLMÄNT MUMMEL]

439. Ef3 asså vart ere man kan [resa] såhär

440. 20.33 – Slut på sekvens I (lärarens auktoritet är hierarkiskt)

441. Ep?                [Ja]

442. Ef5 åja då fixar >vi typ sähär hundratusen fort tvåhundratusen↓<
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443. Ep? +å woaw+

444. Ep2 +då e vi fa:n i ↑Grekland+ eller fan Thailand↓

445. Fler SKRATT, KORT PAUS

446. Of1 >men asså de e så svårt eftesom klassen e så himla storj<

447. Ef? m:

448. Of1 asså de de e: jättesvårjt ejentligen [ja menarj på rjevudden va de barja halva 
klassen]

449. Ep4                [+då få vi komma överens om våran+ grupp då (.)] men 
vi e ju en egen grupp elle ur (.) vi kan väl göra nåt själva då

450. Ef4 men de e ju inge kul ifall bara D-gruppen [åker]

451. Ef?    [näe]

452. Of1    [nä ifall] + men asså viljka vill+ att barja D-gruppen 
ska åka såhär själva? (.) å jörja nånting? >I å förj sig e de: kul åckså men de e såhärj< (.) 
[eftesom vi (e en) klass allihopaså blie shåhära konsti] ((sitter ihopsjunken, nedhasad på 
stolen och tittar på klassen djupt under lugg))

453. Ep? [+okej (xx)] (.)ja+ ja ja °ja°↓

454. L >+kan vi få en< ^som: e:^ +(.) j ja skriver jättgärna upp en person ^som^(.) ^e:
^ [så att ja får en från varje klass som vill diskutera de där]

455. Ep6  [((Ep6 mobils ringsignal låter en gång (har ringt förut under klassrådet), 
sms?, tar fram mobilen och läser.))] 

456. Ep2 ja ja kan dra:↓ ((svarar vänd från Läraren,  gör en snabb uppåtgest med 
handen, tittar ner i bänken, bitandes på något som knäppande går sönder))

457. L å så får ni andra se till å lämna (.) förslag till den [personen]

458. Of1                   [+allå+] +asså Ef3+ borde inte °ru° (.) +*asså 
förj du äuså+ engagerad i dehärj (hh)*

459. Ep2 ja e föfa:an mest engagerad i °de här°

460. Ef3 ja [ja kan va]

461. Ef     [du ja (x)]

462. L då har vi +två: valbara+ elle hur °få ru fixa ett val°

463. Fler              [MUMMEL]

464. Ef?              [SKRATTAR]

465. Of1 Okej (.) [+Alla+ (.) +Hallå+] *nu rjösta* (.) vi rjöstar på (.) Ef3 eller Ep2 (.) 
Alla som vill att Ep2 ska va (.)°rjepresentant rjäcker upp handen°

466. Ep4 Va (.) de kan ju inte va synn °om han° ((räcker upp vänsterarmen vinkande 
högt upp i luften medans han med högerhanden uppmanar de andra att räcka upp sina 
händer genom att vicka på handen upp och ner. Han böjer sig framåt mot Ef4 och rycker 
henne i armen, för att försöka få henne att höja sin arm)) KORT PAUS upp

467. Ep6 SKRATTAR [(xx)] ((räcker upp handen och klappar Ep2 lätt på axeln)) 

468. Fler  [MUMMEL]
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469. Of1  [+okej (.) okej ta ner händerna+] (.) +Alla som vill att Ef3+ va 
rjepresentant räcker upp °handen°↓

470. Ef2_Sek m: Ef3↑

471. Of1 okej de blev Ef3 (.) skriv upp de

472. Ep4 >+hur blev de de+< ja å Ep6 rösta på Ep2 vi e fyra/

473. Ep2     /+okej vi gö så här+ du å ja/

474. Ep4  /+va äteru upp pennvässarn va jöru+

475. Fler HÖGT SKRATT

476. Ep4 +ja ångra mej+ (.) >ja rösta på Ef3<

477. Of1 [okej men då ha: vi Ef3↓]

478. Fler [PRATAR I MUN PÅ VARANDRA, MUMMEL] 

479. Ep2 [°ja behöver en snus föfan ja måste bita på nåt°] ((anspelar på pennvässarn som 
han bitit sönder, fortsätter och bita på den))

480. Ep4 *asså du ha precis tugga °sönde:°*

481. Fler KORT PAUS

482. Of1 +men asså (.) e de nån+ som tyckerj att vi s fojtfarande ska åka till e: Gröna 
Lund↓? 

483. Fler [ja:]

484. Ep?       [+bu::+]

485. Of1        [+asså de+] asså de tyckerj ja för de e såhära °tradition°↓ (.) såhä:

486. Ep2 Ja >men lägg pengarna [rå<]

487. Fler                  [MUMMEL]

488. Of1 skriv upp de också (.) >du har inte skrivi upp så mycket< ((vänder sig till Ef2:
sek och tittar på protokollet))

489. Ep4 +Okej nu ere här mötet över (.) ja vill faktiskt+ lära mig nåt °av de ja ska°↓ 
((sitter och väger bänken, på två ben mot sig))

490. Of1 k ere nån som har nå mer å säja?

491. L a a >ja har en information< ((räcker upp handen samtidigt som han börjar att 
prata))

492. 22.43 – Slut på sekvens H (omröstning för val av klassresansvarig)
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