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Utsatta elevers maktlöshet
En studie om elevers sociala samvaro 
som förbättringsarbete i åk 8-9

HÉLÈNE JENVÉN
Pedagogik

hélène jenvén är sedan 1988 anställd i Töreboda kommun 
och har varit verksam både som förskollärare och grund-
skollärare. Hösten 2007 blev hon doktorand vid Örebro 
universitet och har haft sin tillhörighet vid Högskolan 
i Skövde. Hon har ingått i Forskarskolan i utbildnings-
vetenskap med inriktning mot didaktik. Forskningsstudien 
har bedrivits parallellt med ett försteläraruppdrag där hon 
bland annat utvecklat ett fortbildningskoncept som bygger 

på hennes forskning. Det har implementerats i kommuner inom ramen för 
projektet Fullföljda studier – genom Trygghet och Studiero.

Avhandlingens syfte är att klargöra hur den sociala samvaron i en specifik 
skolklass visar sig ur elevers och lärares perspektiv samt hur samvaron kan 
förstås och förändras. Studien sker som en förändringsprocess under tre 
terminer där lärare uttalat behov av att förbättra elevernas sociala samvaro. 
Målet med förbättringsarbetet är att uppnå en nolltolerans mot all form av 
kränkande behandling. Olika former av motstånd uppstår vid lärarnas pla-
nerade förbättringsinsatser vilka sker på kränknings- respektive normnivå. 
Motståndet kan förstås som protester från aktörer (elever och lärare) mot 
att förändra egna beteenden för att uppnå målet om en nolltolerans.  Elevers 
och lärares dominerande normer visar sig påverka och styra på vilket sätt 
aktörerna agerar.

Under processens gång synliggörs ett antal komplexa mobbningsfall där 
lärarna inte agerar med ett gemensamt förhållningssätt utan ”drar åt olika 
håll”. För att förstå en utsatt elevs situation i ett komplext mobbningsfall och 
skolans ansvar i detta används Björn Erikssons (2001) sociologiska teori om 
mobbning. Här kopplas elevers utsatthet till att befinna sig i skolan som ett 
”tvingande system” och utsatta elevers maktlöshet när det gäller att förbättra 
sin situation.
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