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Abstract 

Hélène Jenvén (2017): The powerlessness of victimized pupils. A study of pupils’ 
social relations in years 8-9. Örebro Studies in Education 55, Örebro Studies 
in Educational Sciences with an Emphasis on Didactics 15, 294 pp. 

The aim of the thesis is to examine how everyday social interactions and relations 
in a school class in years 8-9 are experienced by pupils and teachers and how they 
can be understood and improved. The research design is an action research ap-
proach and is carried out as a case study involving four teachers and 24 pupils. 
Four issues are formulated and the teachers and the researcher together suggest 
how certain problems might be solved, which in turn directs the action process 
over the period of three school terms. Analytical concepts are used to map and 
understand pupils’ everyday social relations in terms of peer groups, positions and 
norms. Eriksson’s (2001) sociological theory on bullying is used to analyze and 
explain the complexity of a case of bullying.  

Defined dominating norms that appear to guide the pupils’ social interactions 
are:  (1) You should make room for yourself, be visible and heard, (2) you should 
have many friends and (3) you should look down on those who study. The every-
day social relations are affected by the pupils’ positioning and by the groupings 
that are formed in the class.  Crystalized groups that emerge in the study are: (1) 
those who make a lot of noise and take up a lot of room, (2) those who study, (3) 
pupils who are frequently absent, (4) those who feel uncomfortable and (5) those 
who are outside (a marginalized group). In addition to these findings, three domi-
nating norms among the teachers emerge. These norms guide and affect how the 
teachers act and think when victimized pupils and their situations are discussed. 
Teachers’ dominating norms seem to prevail in situations where some pupils are 
victimized by other pupils in the class. This in turn could contribute to various 
kinds of moral disengagement on the part of the teachers when dealing with vic-
timizing acts among pupils. From the perspective of the victimized pupils, such a 
way of acting could be understood as teachers, in their role as “security guaran-
tors”, are unable to prevent the powerlessness of victimized pupils. 

Keywords: social relations, peer groups, positions, norms, victimization, case study, 
action research 
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Förord 
Jag har alltid varit intresserad av att förstå sociala relationer i olika sam-
manhang. Betydelsen av att få tillhöra har ofta varit ett återkommande 
tema. Under hela mitt yrkesverksamma liv, både i förskola och grundskola 
har intresset riktats mot den sociala dimensionen av lärandet. Där har olika 
former av relationer varit centrala. Svårigheter att ibland förstå och kunna 
skapa lärmiljöer där alla barn/elever kan känna sig inkluderade i den sociala 
samvaron har varit föremål för huvudbry och en stark önskan att förstå. 
Jag vill börja med att tacka Töreboda kommun som finansierat denna studie 
och på ett generöst sätt gjort det möjligt för mig att genomföra den på ett 
optimalt sätt. Här har Barn och utbildningschef Marita Friborg och hennes 
företrädare Åke Svensson och Hans Larsson utgjort ett nödvändigt stöd. 
Studien har skett på halvfart där jag varvat teori och praktik genom att jag 
arbetat som lärare samtidigt som jag forskat. Studien har genomförts vid 
Högskolan i Skövde och jag vill tacka Susanne Gustavsson vid Institutionen 
för hälsa och lärande för support. 

Att skriva en avhandling är en lång, intressant och mödosam resa som 
kräver stöd och uppmuntran från andra. Under projektets gång har många 
bidragit till att möjliggöra avhandlingens tillkomst. Jag vill tacka Kennert 
Orlenius, min huvudhandledare, för att du alltid varit tillgänglig och stöttat 
mig med kloka råd framförallt när jag stod inför avgörande vägskäl som 
kunde kopplas till etiska dilemman.  I början av min doktorandtid har jag 
också åtnjutit handledarskap från Odd Lindberg och vill därför tacka för 
goda och konstruktiva råd! Emma Arneback, min biträdande handledare 
under den senare delen av studien vill jag tacka för att du varit behjälplig 
med avhandlingens struktur samt för att du så innerligt trott på mitt projekt 
och stöttat mig att fullfölja den väg jag trodde var möjlig men som många 
gånger upplevdes som ”snårig”. I detta sammanhang vill jag framföra mitt 
tack till Peter Gill för värdefulla synpunkter under processen med utveck- 
lingen av positioneringstrappan. Under processens gång är det många som 
läst och kommenterat mina texter. Först vill jag tacka Robert Thornberg 
för många värdefulla synpunkter vid mitt slutseminarium. Jag vill också 
tacka Ann Quennerstedt och Christian Lundhal för konstruktiv kritik vad 
gällde att skapa kommunikativ klarhet och tydligare struktur i avhand-
lingen. 

Jag har ingått i forskarmiljön Utbildning & Demokrati samt haft för-
månen att delta i forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot 
didaktik där jag fått möta personer som på olika sätt bidragit till intressanta 
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diskussioner och utmanande sätt att se på mitt projekt, ingen nämnd och 
ingen glömd. Som doktorand på distans har det varit värdefullt med pro-
fessionell support från Kicki Ekberg och Erik Norgren vid alla de tillfällen 
jag haft frågor kring administration och teknik. Tack! Mitt största tack går 
till de elever och lärare, som så engagerat deltagit och därmed bidragit med 
viktiga ”pusselbitar” i min studie. Med era bidrag är min förhoppning att 
den här avhandlingen ska kunna göra skillnad och att ni ska känna att det 
är tack vare er!  

 Under hela doktorandtiden har jag haft en fot kvar i praktiken. Tack till 
alla underbara kollegor som under åren visat intresse och engagemang för 
mitt andra uppdrag, forskningsprojektet. Speciellt vill jag rikta mitt tack till 
Ann Pogemaa och Johanna Holst för inspirerande och berikande samtal i 
arbetslaget. Ni har alltid stått upp för allas lika värde och i praktiken ställt 
er på de utsattas sida. På samma sätt har tidigare kollegor från min tid på 
förskolan, Ingmarie Flodin och Anette Andersson visat på denna för mig 
viktiga kompetens. Ni har alla fungerat som förebilder för mig. Slutligen 
vill jag nämna min familj som stått upp i alla lägen för att jag skulle ”ro 
detta projekt” iland på ett tryggt sätt.  Kenneth du har stått för marktjänst 
och fungerat som kritisk läsare vilket bidragit till att jag många gånger fått 
vässa mina argument.  Mina barn Filip, Ellen och Gustav, ni fyller mitt liv 
med mening och kärlek och den här doktorandperioden har ni stöttat mig 
på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Den här avhandlingen dedicerar 
jag er. Till sist vill jag tacka mamma och pappa för allt stöd och för att ni 
alltid trott på mig.  

 
Mariestad, januari, 2017 
Hélène Jenvén 
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Kapitel 1. Inledning 
- Varför gör ni inget? skrek Linas mamma uppgivet i telefonen. Lina säger 
att hon inte orkar mer, har hotat att ta sitt liv. Jag vet inte vad jag ska göra! 
De har börjat igen! 

Jag förstod direkt att mobbningen, den systematiska utfrysningen från ett 
gäng flickor i klassen åter tagit fart. För vilken gång i ordningen? Vad skulle 
jag göra? Sanningen var att jag lagt ner min själ i detta mobbningsfall och 
att jag gjort allt som stått i min makt för att stoppa den mobbning som Lina 
utsattes för av sina klasskamrater. Lina och hennes mamma såg som enda 
utväg att byta högstadieskola. Upplevelsen av att inte ha förmått elever att 
upphöra med mobbning mot en elev jag var ansvarig mentor för påverkade 
mig starkt. Att inte kunna garantera Linas trygghet i ett system hon var 
tvungen att befinna sig i för att kunna tillgodogöra sig undervisning, kom 
att utgöra stoff för mitt kommande forskningsobjekt. Några år senare söker 
Lina upp mig. Hon säger bland annat att hon är tacksam för att jag brydde 
mig om hennes utsatta situation och att hon kände att jag inte gav upp trots 
att jag möttes av motstånd från elever och föräldrar. Frågan Linas mamma 
ställde indikerar att skolan inte gjort tillräckligt för att garantera dotterns 
trygghet. Frågor jag ställt mig är: Vad kan det vara vi vuxna inte förstår när 
elever utsätts för kränkande1 handlingar eller mobbning?2 Vad är det som 
behöver förstås för att vi ska kunna intervenera vid kränkande handlingar 
och få varaktiga resultat? Problematiken som beskrivs i det inledande ex-
emplet har haft en betydande roll för föreliggande studies design.  

Jag avser att undersöka elevers sociala samvaro som ett förbättrings- 

                                                      
1 Kränkande behandling definieras i denna studie på samma sätt som Skolverket: 
”Kränkande behandling är när barns eller elevers värdighet kränks vid enstaka till-
fällen. Dessa handlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 
flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta men också dolda och subtila. 
De kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fy-
siskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas också som en kränkning.”  

(2011b, s. 10)  
2 Mobbning definieras i denna studie som: ”en upprepad negativ handling som in-
begriper att någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker till-
foga en annan skada eller obehag. Mobbning är något som upprepas över tid.” 
(Skolverket 2011b, s. 10) 
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arbete i en skolklass åk 8-9. Förbättringsarbetet syftar till att uppnå en noll-
tolerans när det gäller all form av kränkande behandling.3 Det handlar om 
en fallstudiebeskrivning som rör hur den sociala samvaron i en specifik skol-
klass tar sig uttryck, kan förstås och förändras. Studien tar främst sin ut-
gångspunkt i utsatta elevers4 perspektiv, vilket betyder att utsattheten kom-
mer att få en central plats. För att förstå elevers situation och hur denna kan 
förbättras fokuseras det som riskerar att förbli dolt och sekundärt. Jag vill 
i det följande sätta in studien i ett pedagogiskt sammanhang. Studien kan 
ses som ett försök att uppnå en optimal lärmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. I en sådan lärmiljö är nolltoleransen mot kränkande behand-
ling central.  Jag har valt att belysa lärarens uppdrag när det gäller arbetet 
med social samvaro samt på hur normer5 påverkar och styr exempelvis ex-
kluderingar i en hierarkisk struktur.  

Forskning ger exempel på att status och social hierarki existerar i den 
sociala samvaron mellan elever, men hur tar sig detta uttryck?6 Att den so-
ciala samvaron är viktig för både elevers trygghet, personliga utveckling och 
lärande torde alla vara överens om. Men hur formas den och upprätthålls? 
Hur villkoras den i den pedagogiska praktiken? Skolverket (2013) skriver i 
inledningen av antologin Kränkningar i skolan – analyser av problem och 
lösningar: 

                                                      
3 Skolverket (2011a) skriver i stödmaterialet Nolltolerans mot diskriminering och 
kränkande behandling, under rubriken ”Huvudmannens skyldigheter”: ”om ett 
barn eller elev uppger sig vara utsatt för kränkningar eller trakasserier ska skolan 
skyndsamt utreda saken och sätta in åtgärder så att kränkningarna upphör och inte 
upprepas. (s. 16) 
4 Med utsatta elever avses i den här studien de elever som jag anser på något sätt 
vara utsatta för handlingar som kan betraktas som kränkande. En elev kan dessutom 
ha dragit sig undan kränkande handlingar och hamnat i en situation som kan be-
traktas som exkludering från gemenskapen vilket betyder att utsatthet kan ses som 
ett vidare begrepp än kränkning. 
5 En utgångspunkt i min studie är att normer i allmänhet produceras därför att sko-
lan som kontext fungerar som en plats där elever och lärare vid ett stadiebyte till-
sammans gör en nystart. Lärares normer skulle dock kunna ha en reproducerande 
karaktär eftersom lärare skulle kunna ha arbetat tillsammans tidigare och på så sätt 
etablerat en uppsättning normer som på nytt reproduceras.   
6 Exempel på sådan forskning redovisas av Frosh, Phoenix & Pattman 2002; Lease, 
Kennedy & Axelrod 2002; Cillesen & Borch 2004; Osbeck, Holm & Wernersson 
2003; Osbeck 2006; Schjellerup-Nielsen 2006; Hägglund 2007; Salmivalli & Will-
för-Nyman 2007; Holm 2008; Skolverket 2009a, 2009b, 2013. 
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Barn och elever i skolan deltar i komplexa sociala processer där de söker 
tillhörighet och vänskap. De bygger identiteter och status i relation till 
varandra. Formandet av vilka ideal och normer som ska gälla, till exempel 
för flickor respektive pojkar, är en dimension av status och maktkamp i klas-
ser och i skolan. Detta pågår alltid i varje klass och i varje skola. Kränkningar 
sker ofta som en del av dessa processer. Risken för kränkningar ökar när 
statusbyggandet får för stort spelrum och det lärande som är avsikten med 
skolan kommer i andra hand. (s.12-13)  

Citatet speglar en problematik som handlar om elevers ”statusprocesser” i 
en skolkontext där bland annat normer och kränkningar ingår som kompo-
nenter. Föreliggande studie har för avsikt att studera detta fenomen som ett 
förbättringsarbete i en skolklass där lärarna uttryckt att ett behov förelig-
ger. 

Studiens forskningsobjekt är elevers sociala samvaro som förbättrings-
arbete i skolan. Baserat på forskning och egna yrkeserfarenheter, inkluderat 
tentativa studier (som alltså föregick denna avhandling) har följande kom-
mit att utgöra adekvata utgångspunkter för min studie: Det föreligger en 
maktordning där elever positionerar och grupperar sig, medvetet eller 
omedvetet. Elever positionerar sig i förhållande till varandra. Hur detta vi-
sar sig och positioneringens villkor är en central fråga i studien. Positioner 
antas ständigt upprätthållas, utmanas, manifesteras, förändras och försva-
ras i och utanför klassrummet. Det handlar också om att elever grupperar 
sig. Dessa båda processer (positioneringar och grupperingar) formar den 
sociala samvaron, vilken styrs av normer. Mellan eleverna förs en kamp om 
positioner. Exempel på hur positionsskapandet kan ta sig uttryck beskrivs i 
Ann-Sofie Holms studie (2008) om relationen pojkar och flickor i skolan. 
Kampen förs med hjälp av handlingar som antingen kan vara inneslutande 
eller uteslutande och kan upplevas som kränkning. Kränkande handlingar 
som upprepas över tid och är systematiska kan dessutom betraktas som 
mobbning.  

I min studie görs fyra initiala antaganden.  Det första är att det är ele-
verna själva som har en kunskap om sin situation i skolklassens sociala sam-
varo. Eleven som individ och dennes bild av sitt erfarande, liksom hur andra 
erfar individens positionering och gruppering i klassen behöver undersökas 
för att förstå villkoren för intervenering i samband med arbetet mot kränk-
ningar. Det andra är att skolan kan ses som ett ”tvingande system” i bety-
delse att eleverna har närvaroplikt. Eleverna i studien betraktas trots detta 
som ”fria” individer i en skolkontext. Det tredje antagandet är att elever 
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grupperar och positionerar sig inom skolklassens ram. Därför studeras ele-
vernas sociala samvaro utifrån just grupperingar och positioneringar. Det 
fjärde är att utsatta elevers situation behöver uppmärksammas eftersom 
hela skolklassen ses som en komplex väv av sociala relationer där utsatta 
elevers situationer riskerar att bli dolda. En grundläggande förutsättning i 
min studie, är att deltagande lärare upplever att den sociala samvaron be-
höver förbättras. 

 Mina erfarenheter från förskola och skola har i hög grad präglat både 
intresse och nyfikenhet för studiens tema. Det betyder att både forsknings-
läget och behovet av fördjupad kunskap samt mina egna yrkeserfarenheter 
har kommit att prägla studiens inriktning.  

1.1 Lärares uppdrag i arbetet med social samvaro 
Styr- och policydokument som berör elevers trygghet i skolan är entydiga 
med och fastslår att elever ska garanteras att inte utsättas för någon form 
av kränkande behandling. I dessa redogörs för skolans mål och lärares upp-
drag när det gäller att garantera elevers trygghet i skolan. Med utgångs-
punkt i avhandlingens intresse för elevers sociala samvaro som förbättrings-
arbete i skolan väljer jag här att lyfta fram hur styr- och policykedjan for-
mulerar vad som juridiskt åligger lärare när det gäller arbetet med att främja 
likabehandling samt förebygga och åtgärda kränkande behandling. Vidare 
beskrivs hur lärares arbete med social samvaro också kan förstås som ett 
moraliskt uppdrag.  

1.1.2 Ett juridiskt perspektiv – styr- och policydokument  
Utöver det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet har regering 
och riksdag gett huvudmannen i uppgift att arbeta för att det ska råda en 
nolltolerans mot all form av kränkande behanding (se Skollag 2010:800, 
kap 5-6). Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling. Det betyder att all personal har 
en handlingsplikt.  

Att motverka kränkande behandling är en del av skolans demokratiska 
och yrkesetiska uppdrag. Styrdokumenten betonar kraftfullt vikten av att 
motverka alla former av kränkningar i skolan. Diskrimineringslagen 
(2009:567) och bestämmelserna i nya skollagen, (2010:800, kap. 6) reglerar 
arbetet med det främjande, förebyggande och akut åtgärdande likabehand-
lingsarbetet och båda lagarna föreskriver att planer för detta arbete ska 
upprättas. De båda planerna kan emellertid sammanföras till en plan och 
skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som utbildningsanordnaren 
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avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning 
av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska läggas in i efterföljande 
års plan. Grunden för en genomtänkt och användbar plan är enligt Skol-
verket (2012) ett aktivt främjande och förebyggande arbete som kopplas 
ihop med de rutiner som måste finnas för det åtgärdande arbetet. Rutiner 
för det systematiska arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling ska framgå av planen samt vara väl förankrade hos såväl perso-
nal, elever som vårdnadshavare. Uppföljningen och utvärderingen av pla-
nerna ska ske under medverkan av barnen eller eleverna vid den aktuella 
verksamheten och kan även redovisas i planen för det systematiska kvali-
tetsarbetet i enlighet med den nya Skollagen (2010:800).  

1.1.3 Ett moraliskt uppdrag 
Skolan ska utformas i demokratisk anda7 samt förmedla demokratiska vär-
den, så att elever tillägnar sig en demokratisk kompetens för att fungera 
som medborgare i samhället. Demokrati är samtidigt ett av flera värden som 
skolan har till uppgift att förmedla och gestalta.  

Målet är att varje elev bör ha utvecklat de normer och värden som ut-
trycks i Lgr 11, (Skolverket 2011c, s. 12). Läroplanens mål när det gäller 
arbetet med normer och värden innebär att skolan verkar för att varje elev:  

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kun-
skaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värde-
ringar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egen-
värde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande be-
handling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. (Skolverket 
2011c, s. 12) 

                                                      
7 ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att ut-
bildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kun-
skaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livs-
lång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam-
hället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställd-
het mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011c, s. 7). 
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Ett annat sätt att förstå det uppdrag som skrivs fram i styrkedjan är att rikta 
fokus mot lärarens roll och det moraliska ansvaret. Flera forskare uppfattar 
lärare som moraliska agenter (Klaassen 2002; Carr 2008; Orlenius och 
Bigsten 2013; Campbell 2014), vilket också understryks i lärarförbundens 
skrift: Lärares Yrkesetik (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund 2001). 
Där uttrycks att fackförbundens medlemmar förbundit sig att visa god kol-
legialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller 
underlåtenhet som kan skada eleverna. Vidare att lärare ingriper om en kol-
lega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter. 
Enligt riktlinjerna ska lärare påtala och engagera sig mot sådana utveck-
lingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna 
och alltid bemöta dem med respekt för deras person och integritet samt 
skydda varje individ mot skada, kränkning eller trakasserier. Det moraliska 
uppdraget innebär vid nämnda åtaganden att de egna värderingarna kan ses 
som betydelsefulla för hur lärare väljer att agera.  

Eftersom det föreligger en asymmetrisk maktrelation mellan elever och 
lärare kan lärares roll som ”trygghetsgarant” ha en avgörande betydelse för 
resultatet av studiens förbättringsarbete (Orlenius & Bigsten 2013). Med 
hjälp av Björn Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning kan even-
tuella kränkande handlingar kopplas till skolans ansvar där lärare kan ses 
som just ”trygghetsgaranter”.8 Sammantaget betyder det att lärares upp-
drag är av både etisk och juridisk natur. För lärare åligger ett personligt 
ansvar att i enlighet med läroplanens grundläggande etiska värden främja 
elevers utveckling som individ och samhällsmedborgare. Detta kan ses som 
en del av lärares yrkesetik. Det ansvaret är emellertid också reglerat i lagen 
och är därmed också av juridisk natur.  

1.2 Motiv för studien 
Utsatta elevers situation i en skolklasskontext är central i föreliggande stu-
die och kan ses som delar i en problematik som kan kopplas till olika nivåer 
– individ, grupp och skolan som institution. När det gäller individnivån fo-
kuseras i tidigare forskning mobbaren, åskådaren samt den utsatte. På 
gruppnivå fokuseras sociala relationer och interaktioner såsom kollektiv ut-
satthet, maktpositionering och sociala normer. När det gäller skolan som 
institution finns en kultur - och strukturaspekt som kan påverka utsatta 

                                                      
8 Med ”trygghetsgaranter” avses i denna studie vuxna på skolan som konsekvent 
agerar utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling som kommer 
till deras kännedom. 
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elevers situation. Här fokuseras på skolnivå, skolan som ”tvingande sy-
stem” samt lärares roll. Nedan följer exempel på problemområden som 
uppmärkssammats i studier och som har relevans för upplägget i förelig-
gande studie. 

Det förekommer kränkningar och mobbning i svenska skolor. Krän-
kande handlingar sker till största delen på ett sätt som kan vara svårt för 
lärare att upptäcka. De sker ofta förtäckt och mycket systematiskt (se Bli-
ding 2004; Skolverket 2009a). Kränkande handlingar tenderar att bli var-
dagliga i skolan. Elever uppfattar brister hos vuxna i hanteringen av krän-
kande handlingar och att lärare inte alltid ingriper och när de ingriper så 
har de stora svårigheter. Elever undviker i hög grad att berätta för vuxna 
hemma och i skolan, när de utsätts för kränkande handlingar med risk för 
att betraktas som tjallare (Garpelin 2003). Det föreligger skillnader i be-
dömningen av vad som kan vara kränkande handlingar och mobbning, inte 
bara lärare emellan utan även mellan elever och lärare. Kränkande hand-
lingar förekommer bland annat i skolan som medel i elevers vardagliga re-
lationsarbete och livsförståelselärande. Det finns brister i skolornas arbete 
med den årliga planen för arbetet mot diskriminering och kränkande be-
handling. Sammantaget kan det här påvisa behovet av fortsatt forskning för 
att få ökad kunskap om vad som behöver göras för att få stopp på kränk-
ningar och mobbning.  

I studien kopplas dessutom elevernas egna uppfattningar om domine-
rande normer i skolklassen till den förändringsprocess som elever och lärare 
tillsammans bedriver i ett förbättringsarbete. Som framgått ovan, är en ut-
gångspunkt i studien, elevers perspektiv på social samvaro. Hur den formas 
är nära knutet till de normer som etableras och upprätthålls i olika former. 
Inom skolforskning om kränkningar och mobbning har det uppmärkssam-
mats i ringa grad. Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) framhåller ris-
ken för att skolan nöjer sig med att tillrättavisa elever som agerar på ett sätt 
som exempelvis exkluderar andra elever istället för att dekonstruera domi-
nerande normer. 

Normer som stänger ute och exkluderar upprepas i arbete mot just exklude-
ringar och hierarkiseringar. Det finns också en risk att arbetet mot utestäng-
ning enbart handlar om moral, om att inte kränka och att lära sig att säga 
rätt saker, istället för att omvandla de normer som skapar föreställning om 
normalitet och naturaliserar ojämlikheter. (s. 164) 

I föreliggande studie studeras hur elever samt lärare i en skolklass resonerar 
och agerar relaterat till processer i ett förbättringsarbete för att främja den 
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sociala samvaron. Utifrån perspektiven individ, grupp och skolans som  kul-
tur och struktur, vill jag studera en förändringsprocess av elevers sociala 
samvaro i en specifik skolklass. Forskning (Cadigan 2002; Bliding 2004; 
Forsberg 2016) visar att lärare sällan uppfattar kränkande handlingar mel-
Blan elever i skolan. Men vad händer när lärare får en möjlighet att ta del 
av eventuella kränkande handlingar? Det är något jag bland annat avser att 
studera. Genom att utgå från elevers föreställningar om hur de upplever sin 
situation utifrån positioneringar och grupperingar är ambitionen att genom 
kartläggning av elevers sociala samvaro ta en annan väg i min forskning. 
Att komma åt elevers dominerande normer i en skolklass samt att studera 
vad som sker när dessa dekonstrueras gör det möjligt att söka förstå elevers 
sociala samvaro som ett hierarkiskt fenomen i betydelse att elevernas domi-
nerande normer utgör grunden för kränkande handlingar. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att klargöra hur den sociala samvaron i en skolklass visar sig ur 
elevers och lärares perspektiv samt hur samvaron kan förstås och förändras. 
Studien tar utgångspunkt i elevers och lärares perspektiv och därvid främst 
utsatta elevers situation. Den sociala samspelsprocessen studeras genom 
aktionsforskning i syfte att intervenera och förbättra den sociala samvaron 
i en klass där behov uttalats. Utifrån ovanstående syfte formuleras först föl-
jande tre forskningsfrågor: 
 

1. Vilka sociala normer visar sig hos elever och lärare och hur påver-
kar dessa den sociala samvaron i skolklassen?  

2. Hur villkorar de sociala normerna de utsatta elevernas situation i 
skolklassen?  

3. Hur påverkar de sociala normerna förutsättningar för förbättrings- 
arbete i skolklassen?  

 
Ovanstående forskningsfrågor besvaras i var sitt resultatkapitel (kap. 5-7). 
Med utgångspunkt från dessa resultat går jag vidare till att försöka förstå 
och förklara hur man på djupet kan förstå ett mobbningsfall (kap. 8). Den 
fjärde forskningsfrågan har således följande lydelse: 
 

4. Hur kan man på djupet förstå ett mobbningsfall utifrån sociala nor-
mer i en skolklass?  
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För att kunna besvara forskningsfråga nummer 4 använder jag Erikssons 
(2001) sociologiska teori om mobbning för att förstå ett mångfacetterat fe-
nomen. Elevers kränkande handlingar är centrala då de riktas mot andra 
elever som befinner sig i skolan som ett ”tvingande system”. 

1.4 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är uppdelad i nio kapitel. I det första introducerande kapitlet 
redogörs kortfattat för en del av de problemområden inom vilka den här 
studien kan placeras. Här framställs studiens relevans i förhållande till en 
problematik som kan beskrivas som svårigheter att åstadkomma den noll-
tolerans mot all form av kränkande behandling som styrdokumenten före-
skriver. Här presenteras styr- och policykedjan om vad som åligger lärare 
när det gäller arbetet med att främja likabehandling samt förebygga och 
åtgärda kränkande behandling. Dessutom berörs lärares ansvar som mora-
lisk agent. Här presenteras också studiens syfte och forskningsfrågor. 

 I kapitel 2 presenteras forskning som ryms inom fyra områden: (1) 
Forskning om utsatta elever – stigmatisering, etikettering och elevers erfa-
renheter av sociala processer i skolan, (2) Forskning om grupprocesser och 
interaktion som villkorar utsatthet i social samvaro i skolan, (3) Forskning 
baserad på strukturella perspektiv på elevers utsatthet i social samvaro i 
skolan och (4) Läraren som moralisk agent. Inriktningen är att redogöra för 
forskning som behandlar utsatthet som sociala processer samt läraren som 
moralisk agent. 

I kapitel 3 presenteras ett teoretiskt ramverk i form av ett antal analytiska 
begrepp vilka alla har en sensitiv9 karaktär. Begreppen har till syfte att möj-
liggöra kartläggningar samt förstå elevers sociala samvaro utifrån gruppe-
ringar och positioneringar. De används för att förstå hur en förändrings-
process10 av elevers sociala samvaro i en skolklasskontext tar sig uttryck 

                                                      
9 Sensitiv i detta sammanhang innebär att ett begrepp inte är statiskt utan kan ändra 
karaktär. Det ger istället användaren en känsla av vägledning i processen när hen 
närmar sig de empiriska nivåerna.  Där statiska begrepp tillhandahåller anvisningar 
för vad man kan se, kan ett sensitivt begrepp endast indikera riktningar längs vilka 
forskaren kan titta. 
10 Den process som avses är studiens förbättringsarbete (aktionsforskningsproces-
sen) som kan följas via fyra problemformuleringar [Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] som kro-
nologiskt redovisas i ett flödesschema (se bilaga 1). Processen kan följas med hjälp 
av siffermarkeringar kopplade till nämda flödesschema så att ex.: [Fl. 2:8] betyder: 
se flödesschemat i bilaga 1, termin nummer två, åttonde rutan. Problemformulering-
arna återfinns i bilaga 3. 
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och kan förstås. Dessutom presenteras Erikssons (2001) sociologiska teori 
om mobbning vilken utgör studiens kontextuella bakgrund som ett admi-
nistrativt och socialt system vilket innebär att en skolklass kan förstås som 
ett ”tvingande system”.  

I kapitel 4 redovisas studiens metod, aktionsforskning samt hur aktions-
forskningsprocessen genomförts. Dessutom presenteras ett angreppssätt11 
för att kunna dekonstruera dominerande normer i en skolklass. I kapitlet 
diskuteras även de etiska överväganden som gjorts under forskningsproces-
sen. Därefter följer fyra resultatkapitel med analys av det som framkommit 
under aktionsforskningsprocessen. Kapitlen som succsesivt följer på 
varandra svarar på varsin forskningsfråga. 

I det första av dessa, kapitel 5 beskrivs positioneringar och grupperingar 
som konstitueras i den aktuella skolklassen. Inledningsvis presenteras de ut-
kristalliserade grupperingarna. Här redovisas hur elevers gällande normer 
på grupp- respektive skolklassnivå tar sig uttryck samt hur elevnormerna 
styr dessa grupperingar. Vidare redogörs för lärares dominerande normer – 
hur de tar sig uttryck och kan förstås. 

I kapitel 6 fokuseras hur lärare resonerar och agerar när två utsatta elever 
som ingår i samma kamratgrupp påkallar lärarnas uppmärksamhet. Här 
uppmärksammas det faktum att lärarna agerar mycket olika. Analysen av 
hur lärarna agerar sker med hjälp av de dominerande normer som visat sig 
påverka och styra både bland lärare och elever. 

I kapitel 7 presenteras resultat från aktionsforskningens förbättringspro-
cess som lärares och elevers motstånd vilka kan förstås som fem teman som 
försvårar att en nolltolerans mot kränkande handlingar ur alla elevers per-
spektiv kommer till stånd.  

I kapitel 8 görs ett försök att ytterligare fördjupa förståelsen för den kom-
plexa väv av sociala relationer som ett mobbningsfall tycks utgöras av. Ut-
ifrån empiriska resultat som presenterats i kapitel 5-7 görs ytterligare en 
analys. Med hjälp av ett specifikt elevfall försöker jag förstå en utsatt elevs 
situation i form av kamper inom ramen för tre olika arenor. Med hjälp av 
Erikssons (2001) teori är ambitionen att visa hur skolan som ett ”tvingande 
system” har svårigheter att garantera en utsatt elevs situation. 

I kapitel 9 lyfts avhandlingens empiriska resultat och teoretiska bidrag 
fram och diskuteras. Några resultat belyses i relation till tidigare forskning. 
Dessutom diskuteras studiens bidrag såväl ur ett vetenskapligt teoretiskt 
perspektiv som praktiskt professionsperspektiv. 

                                                      
11 Sociografisk inventering (Jenvén & Orlenius 2016). 
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Kapitel 2. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för avhandlingen. 
Forskningen ryms inom fyra områden. Inriktningen har varit att redogöra 
för forskning som behandlar utsatthet som sociala processer samt forskning 
som berör skolans roll i betydelse att garantera elevers trygghet i skolan. I 
studien är skolans roll som ”trygghetsgarant” central i betydelse att lärares 
roll kan ses som relevant att lyfta fram i kapitlet.  Urvalet12 av den presen-
terade forskningen har skett utifrån den här avhandlingens inriktning. Det 
övergripande syftet med studien är att klargöra hur den sociala samvaron i 
en skolklass visar sig ur elevers och lärares perspektiv samt hur samvaron 
kan förstås och förändras.  Utsatta elevers situation fokuseras i en förbätt-
ringsprocess av elevers sociala samvaro. I det följande presenteras forskning 
inom följande områden: (1) Forskning om utsatta elever – stigmatisering, 
etikettering och elevers erfarenheter av sociala processer i skolan, (2) Forsk-
ning om grupprocesser och interaktion som villkorar utsatthet i social sam-
varo i skolan, (3) Forskning baserad på strukturella perspektiv på elevers 
utsatthet i social samvaro i skolan och (4) Läraren som moralisk agent. 

2.1 Forskning om utsatta elever – stigmatisering, etikettering 
och elevers erfarenheter av sociala processer i skolan  

2.1.1 Stigmatisering och etikettering av utsatta elever   
Denna sektion berör hur sociala processer i skolan leder fram till att utsatta 
elever stigmatiseras och etiketteras. Här påvisar tidigare forskning hur ut-
satta elever i skolmobbning socialt framställs som udda och annorlunda när 
det gäller kamratinteraktioner och samtal (Kinney 1993; Merton 1994; Ad-
ler & Adler 1998; Teräsahjo & Salmivalli 2003; Evaldsson & Svahn 2012; 
Thornberg et al. 2013; Thornberg 2015a). Robert Thornberg (2015a) kon-
staterar att mobbare ofta använder inhumana och avvikande etiketter som 
”idiot”, ”ful”, ”nörd”, ”utvecklingsstörd”, ”fattig-manskläder”, ”äcklig”, 
”dum”, ”stinkande”, och ”konstig” för att peka ut offer. Ann-Carita 
Evaldsson och Johanna Svahn (2012) visar i en etnografisk studie hur 
flickor i årskurs 5, som rapporterats som mobbare rättfärdigar sina hand-
lingar som normala och rationella, och etiketterar de utsatta som ”lögnare”, 

                                                      
12 Jag har använt snöbollseffekten med fokus på referenser som varit relevanta för 
att kunna förstå den problematik som studiens syfte (se s. 22) speglar. 
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”hora”, och ”jävla onormal”. I studien framkommer på vilket sätt mob-
barna iscensätter identiteter och skapar grupperingar genom att pratar om, 
göra påståenden kring och slutligen konfrontera en flicka som sökt hjälp 
hos en lärare.  

Handlingen av ’att berätta för läraren’ beskrivs på olika sätt i relation till den 
berörda flickan, och hur nedsättande personbeskrivningar[…]tillskrivs 
henne som person. (s. 83) 

Att skvallra för en lärare anses vara ett normbrott. Etiketter som formar de 
utsatta eleverna som avvikande används i kamratgruppen för att kunna nor-
malisera och motivera mobbning (Teräsahjo & Salmivalli 2003; Lahelma 
2004; Evaldsson & Svahn 2012). När individer etiketteras som avvikande, 
definieras de som personer som bryter mot viktiga för givet tagna sociala 
normer i den sociala gruppen, kulturen eller samhället (Thornberg 2015b). 
Enligt Thornberg (2015a) kan de utsatta elevernas situation förstås som 
”the peer discourse of bullying created social expectations that trapped the 
victims in a self-fulfilling prophecy. They become nothing more than their 
bullying-induced labels for the classmates” (s. 315).  

Som ett resultat av stigmatiseringen undviker elever som inte aktivt deltar 
i mobbningen offren på grund av grupptryck och rädsla för social smitta 
vilket leder till att offren blir ännu mer avvisade och uteslutna från det mesta 
av skolans sociala liv (Evans & Eder 1993; Dixon, Smith & Jenks 2004; 
Hamarus & Kaikkonen 2008; Thornberg et al 2013; Thornberg 2015a). De 
socialt isolerade eleverna tenderar att fastna i en ond cirkel som de inte på 
ett enkelt sätt kan undfly. Försöken misslyckas vanligtvis på grund av den 
sociala konstruktionen av deras avvikelse som produceras och reproduceras 
i den dagliga interaktionen (Kless 1992; Evans & Eder 1993; Merton 1996; 
Adler & Adler 1998; Thornberg 2015a). 

I Rosemary Jean Cadigans (2002) etnografiska studie med 28 ameri-
kanska elever (11-14 år) i en mellanstadieskola framkommer att social sta-
tus i hög grad bidrar till ökad utsatthet. Dessutom visar resultaten att kam-
ratgrupper aktivt stigmatiserar elever som inte anpassar sig till gruppnor-
merna. Individer som har den lägsta statusen benämns i studien ”loners” 
(elev som har få eller ens några vänner) och är kroniskt utsatta medan de 
individer med högst status uppför sig aggressivt mot sina kamrater.”Lo-
ners” blir ofta syndabockar och utsätts för kränkande handlingar från prak-
tiskt taget alla klasskamrater som öppet tar avstånd från dem. Sådana kon-
stant utsatta elever hanterar sin situation på olika sätt: en del hämnas 
knappast aldrig medan andra ger igen med ord eller knytnävar. Dessa elever 
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kränks inte bara av de mest aggressiva eleverna, utan praktiskt taget av alla 
kamrater. Andra elever använder dem för att etablera sin egen status som 
”icke-offer”, kränker ”syndabockar” för att framställa dem som del av en 
”utgrupp” och samtidigt framställa sig själva som tillhörande en ”ingrupp”. 
Cadigan skiljer på ”aggressiva offer” och ”passiva offer”.  En elev som är 
en aggressiv utsatt, benämns också mobboffer, provocerande offer eller 
”slagskämpe” (a.a., s. 116). Ett ”passivt offer” ger sällan igen, varken fy-
siskt eller verbalt. Typiskt är att hen undviker kontakt med andra (a.a., s. 
118). Det finns också några ”loners” som inte utsätts aktivt men som istället 
är fullständigt ignorerade (a.a., s. 120).  

Forskning visar också att barn bryr sig om status och att bli accepterade 
av kamrater, och deras tendens att stigmatisera klasskamrater som inte an-
passar sig till kamratgruppens kulturella normer, triggar kränkande hand-
lingar på många sätt. Barn vars sociala förmågor inte är lika utvecklade som 
andras utsätts ofta för kränkande handlingar och ”loners”, de som har få 
om ens några vänner är mest utsatta (s. 93). ”Loners” har få möjligheter att 
öka sin sociala status eftersom de stängs ute från sociala aktiviteter som till 
exempel att skaffa nya vänner eller att ingå i romantiska relationer. Resul-
taten visar att (se även ex Adler & Adler 1998; Bliding 2004) kränkande 
handlingar bland elever ofta är av subtil natur. Cadigan (2002) konstaterar 
att handlingarna sker rakt framför ögonen på andra elever men att lärare 
sällan uppfattar dem: “harassers covertly humiliate and shame victims in 
front of peers, usually without the knowledge of teachers” (a.a., s. 8). 

Enligt Cadigan kan elever, trots att de tillhör samma sociala kategori ha 
olika erfarenheter, vara olika motiverade samt bekymra sig över olika saker.  
Elever kan vara ”loners” av olika anledningar. Man kan därför inte på för-
hand avgöra eller ha förutfattade meningar om vilka individer som sanno-
likt kommer att stigmatiseras eller bemötas som populära. Att börja ett nytt 
stadium i skolan kan vara skrämmande, eftersom det innebär att elever ”are 
forced to realign their social networks and reconceptualize their status 
systems” (s. 198). Cadigan konstaterar att elever kan betecknas som popu-
lära, medel eller normala, och ”loners” i förhållande till varandra (jfr Er-
iksson 2001).  De etiketteras utifrån sina prosociala eller antisociala kvali-
téer och grupptillhörigheten definieras av de elever, som har en ”dominant 
position”. Som framgår av ovan nämnda forskning kan utsatta elever på 
olika sätt etiketteras som udda och avvikande. I det följande redovisas stu-
dier som behandlar den utsatta eleven i termer av ”den dålige spelaren”.  

Ett isolat definieras av Eriksson (2001) som ”de marginaliserade socialt 
sett” (s. 29).  Isolatet befinner sig enligt Eriksson i en situation vilken kan 
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beskrivas som ”klämd” mellan det som Eriksson definierar som ett infor-
mellt socialt system och ett administrativt system. Denna teori presenteras 
närmare i kapitel 3. Vid en skolklassformering, sorteras elever i ”oproble-
matiska gruppmedlemmar, marginella gruppmedlemmar och isolat” (s. 31).  

 Med hjälp av Erikssons fyra mekanismer13  genomför Ola Agevall 
(2007) sekundäranalyser av lokala kulturer, öknamn och social exklude-
ring. Analyser av barnetnografier14 och kvantitativa studier av öknamn re-
sulterar i ett synliggörande av social interaktion och meningsproduktion 
inom ramen för begynnande och fullt utvecklade mobbningsrelationer. Age-
vall tar avstamp ur Erikssons (2001) resultat som visar att konstruktionen 
av den andre, tycks ske på godtyckliga grunder. Annan forskning (jfr Hägg-
lund 2007) indikerar en koppling mellan utsatta elever som avvikare och 
den kultur som kan finnas på en skola. 

Enligt Agevall (2007) kan det vara socialt riskabelt att vara ”en dålig 
spelare” och han syftar här på Gunilla Björks (1999) teori.15 Till skillnad 
från Eriksson (2001) anser Agevall (2007) att marginaliseringen av den 
andre, inte är godtycklig. Eftersom isolatet agerar såsom en ”dålig spelare” 
är inte marginaliseringen av honom som den andre godtycklig enligt Age-
vall. Han framhåller vidare att godtyckligheten ur elevernas perspektiv 
tycks vara att vem som helst kan bli drabbad och att risken är uppenbar för 

                                                      
13 Erikssons teori är uppbyggd av fyra mekanismer: (1) aggressivitet, (2) spel om 
socialt utrymme, (3) systemisk återställning samt (4) kontinuitetsmekanismen. Teo-
rin ligger till grund för föreliggande studies avslutande analys i kapitel 8 där ett 
komplext mobbningsfall står i centrum. 
14 Ex. Eders och Enkes (1991) etnografiska analys av hur skvaller struktureras i en 
grupp tio-fjortonåriga elever.   
15 Björk (1999) förklarar mobbningsproblematik på följande sätt: ”Fast utrymme 
finns för andra förklaringar kan man för det första helt klart säga att mobbning 
utgörs av upprepade inkompetensförklaringar gällande de spel, games of power, 
som pågår under ytan. Materialet visar dessutom hur viktigt deltagandet i dessa 
maktspel är för framtida integrering, dvs. att räknas. Ett svar på vad som gör att 
mobbningen hålls vid liv, tycks därför vara att den flytande ordning som råder i 
klassrummet beträffande vilka som räknas eller ej, ständigt verkar vara i behov av 
bekräftelse. Spelen… tycks vara en utmärkt form för detta slags bekräftelse och sko-
lan det slags organiserat samarbete som spelen i sin tur kräver. Svaret på frågan om 
vad som gör att mobbningen ser ut att fylla en funktion och trots motåtgärder från 
skolans sida ändå fortsätter tycks alltså vara att spelen kräver det slags instrument 
som mobbning utgör ett exempel på. Och skolan å sin sida, som ett exempel på s.k. 
konkreta handlingssystem vars utmärkande drag är spelen” (a.a., s. 162). 
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eleverna själva. Vilken egenskap som helst kan plockas fram och bli un-
derlag för öknamn och nedsättande berättelser om en person. Signalen blir: 
samma sak kan hända dig, och vad som helst kan potentiellt fungera som 
material i processen att konstruera den andre. Detta, om något, ger en god 
anledning att gå ihop med dem som är populära och har makt, eller att 
åtminstone markera sitt avstånd till de marginaliserade och isolerade (s. 
176). Enligt Agevall kan således vem som helst bli konstruerad som ”avvi-
kare” samtidigt som vissa normer och mekanismer tycks öka risken för att 
vissa elever blir konstruerade som ”avvikare”. Detta kan ses som att risken 
för exkluderingen från kamratgruppen kan betraktas som dubbel. Skolver-
kets (2009a) rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? visar att själva 
grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan 
kopplas till föreställningar om det normala och avvikande.  

Att till exempel vara tjock, liten till växten och i ålder, eller ha små materiella 
resurser innebär också en risk för att bli kränkt. Undersökningen visar också 
att diskriminering, trakasserier och kränkningar sällan sker av en enda an-
ledning utan i skärningspunkten mellan maktrelationer baserade på kön, sex-
ualitet, etnicitet, funktionshinder, religion och av andra skäl […] bl.a. mate-
riella resurser, utseende och ålder. (s. 11) 

Föreställningar om vad som kan anses vara ”normalt” kan avgöra om en 
elev får vara med eller inte i gemenskapen. Skolklassen ”är scenen för upp-
repade spel om vem som är ute, om vem som får vara med och vem som 
inte får det, om relationell makt, popularitet och status” (Agevall 2007, s. 
177). Lektioner som är långtråkiga och mycket ledig tid är två saker som 
ger tillfälle att konstruera klassens egen lokala kultur, vilken flödar tillbaka 
in i relationsstrukturen. Sådana kulturer kan bland annat präglas av skval-
ler, lekfullt retande, förhandlingar om värden och relationer och konstrukt-
ion av berättelser och öknamn. En del elever deltar lätt i sådana spel eller 
kan till och med styra dessa. Andra har inte samma tur i spelet utan kan 
potentiellt riskera att bli måltavla för tilldelning av öknamn och berättelser. 
Dessutom saknar dessa elever tekniker för att skaka av sig dem. Det är för-
hållandevis enkelt att få öknamn, berättelser och rykten förknippade med 
eleven. När dennes status vittrar sönder kan det vara första steget i exklu-
deringsprocessen. Rykten, öknamn och berättelser blir till byggstenar i 
skapandet av den andre ifall den dåliga spelaren framstår som ett isolat. 
Byggstenarna kan ses som mytologier som underlättar för isolatets klass-
kamrater att förklara elevens sätt att vara, rationalisera exkluderingen av 
honom och därmed skilja ut honom från ”oss” (s. 177).  
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Sammanfattningsvis speglar forskning att stigmatisering och etikettering 
av utsatta elever kan ske i skolan för att vissa elever ges rollen som avvikare 
i någon mening. 

2.1.2 Elevers erfarenheter av usatthet  
Denna sektion berör på vilket sätt utsatta elever på skilda sätt berörs av 
mobbningsproblematik. 

Thornberg med flera (2013) genomför intervjuer med 21 studenter (17-
34 år), vilka någon gång under sin skoltid varit utsatta för mobbning under 
minst ett års tid. Syftet är att ta del av deras erfarenheter samt hur de på 
olika sätt påverkats av mobbningen. En grundläggande process identifieras 
där den mobbade både ges och antar en offerroll. Processen utggörs av fyra 
faser (1) inledande attack, (2) dubbel viktimisering, (3) mobbningens upp-
hörande samt (4) mobbningens följdverkningar. Med dubbel viktimisering 
avses en process i vilken det finns ett samspel mellan ett yttre och ett inre 
offerskap. Mobbningshandlingar som riktas mot den mobbade från dess 
sociala skolmiljö skapar en process där offerrollen i klassen eller gruppen 
upprepas och bekräftas. Den yttre viktimiseringen påverkar mobbade elever 
så att en inre offerbild av att ”bli stämplad som annorlunda och inte passa 
in” konstrueras vilket i sin tur innebär att den mobbade agerar i enlighet 
med offerbilden. Därmed bekräftar och legitimerar den skapade offerbilden 
mobbarnas handlingar. 

Resultaten tyder även på möjliga goda effekter för den mobbade att byta 
social miljö. Enligt många av de intervjuade kan just byte av skola eller klass 
och därmed möjligheten att ta en ny roll eller position bli vändpunkten som 
leder till att mobbningen upphör. En viktig skillnad mellan den nya och den 
gamla klassen är enligt elever som undkom mobbningen, skillnaden i det 
sociala klimatet. De upplever att klimatet i den nya klassen är vänligare och 
förenat med en högre grad av tolerans, förståelse och respekt och de blir en 
del av klassen. För första gången upplevs både en känsla av social tillhörig-
het i skolan och att vara del av ett större sammanhang. 

Genom att jämföra elevernas olika berättelser finner Thornberg et al. att 
en faktor som tycks påverka huruvida de blir mobbade igen eller inte, är 
hur de själva uppfattar det sociala klimatet i den nya klassen. De som fort-
satt blev mobbade beskriver en mer fientlig atmosfär och ett utbrett behov 
av att ”hacka på andra” – saker de känner igen från tidigare klasser. Resul-
taten pekar enligt Thornberg et al. på ett behov hos lärare och övrig perso-
nal att känna igen och rikta sig mot den dubbla viktimiseringen i antimobb-
ningsarbetet. För det första behöver de förstå hur det inre offerskapandet 
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kan påverka offrets tankar, känslor och beteenden i relation till dem själva 
och andra. Åtgärder mot mobbning innebär inte enbart att skolans personal 
riktar in sig på mobbarna för att få dessa att sluta utan även riktar in sig 
mot ett antal självskyddande strategier hos offren eftersom dessa verkar för-
stärka deras offerroll. För det andra, vilket ligger i linje med resultat från 
annan forskning (Cadigan 2002; Teräsahjo & Salmivalli 2003; Lahelma 
2004; MacDonald & Swart 2004) måste man rikta in sig mot den sociala 
konstruktionen som beskriver offret som annorlunda och kamraternas in-
toleranta diskurs. Det går att komma åt problemet med konstruktionen av 
den andre genom att medvetet arbeta med sociala normer, värden och atti-
tyder hos studenter/elever såväl förebyggande som ingripande. Thornberg 
(2010) sammanfattar: 

The dominating social representation on the causes of bullying as a reaction 
to deviance among the children and its underlying logic of conformism and 
intolerance, for example, can be challenged by pointing out and inviting stu-
dents into a deliberative discussion about the values of multiplicity, hetero-
geneity, social inclusion, a caring community, and tolerance. (s. 323) 

Sannolikheten för att bli stigmatiserad och stämplad som annorlunda och 
sedan socialt exkluderad av kamratgruppen och att själv utveckla en känsla 
av att inte passa in kan minska om kamratgruppen präglas av tolerans, re-
spekt för andra och positiva attityder till mångfald och olikhet. Vidare kän-
ner Thornberg et al. (2013) igen social isolation som ett resultat av att 
känna sig mobbad vilket i sin tur understryker vikten av att fostra till posi-
tivt och inkluderande skolklimat.  

Anders Garpelin (2003) har i en longitudinell studie följt högstadieelever 
under deras tre sista skolår samt följt upp dem fem år efter avslutad grund-
skola. Studien visar relationers betydelse som den kanske viktigaste förut-
sättningen för lärande.  Eleverna som ingår i Garpelins studie kommer från 
fyra olika mellanstadieskolor (en från landsbygden och tre från staden) vid 
stadieövergången till en årskurs 7 klass. 

Att duga i kamraters ögon är enligt Garpelin en överlevnadsfråga. Det är 
viktigt att uppmärkssamma och studera tillstånd som kan vara förstadier 
till mobbning (s. 408). Han talar om en kollektiv och en individuell utsatt-
het,16 (s. 409-412). Indelningen har att göra med på vilket sätt den utsatte 
själv uppfattar utsattheten, som riktad mot denne helt och hållet eller som 
                                                      
16 Garpelin ser utsatthet som ett bredare begrepp än begreppet mobbning och an-
vänder det för att även komma åt utsatthet som inte räknas som mobbning.  
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delad med andra. Ungdomar upplever den kollektiva utsattheten mer ho-
tande för en enskild individ om utsattheten riktas mot den specifika grupp 
som individen ingår i. Grupper som avviker från andra befinner sig således 
i riskzonen. Genom att dela utsattheten med systrar och bröder i gruppen 
kan man inför sig själv, inför varandra och inför andra hävda att utsattheten 
inte riktas mot den enskilde utan att det handlar om en kollektiv utsatthet 
grundad på gruppens ursprung. Ungdomarna i Garpelins studie uttrycker 
att kollektiv utsatthet inom klassens ram är speciellt besvärligt att hantera. 
Det kan vara svårt att avgöra om man utsätts som individ eller i egenskap 
av gruppmedlem. Eleven måste dock klara sig igenom problemen med ut-
sattheten, vilket denne ser som en del av den personliga utvecklingen. För 
att lyckas behövs stöd av kamrater i såväl skola som i ens övriga sociala 
nätverk. Uteblir ett sådant stöd riskerar den kollektiva utsattheten att 
övergå i en individuell utsatthet.  

Begreppet individuell utsatthet definierar Garpelin som utsatthet riktad 
mot någon som individ och som i de flesta fall inte finner sin förklaring i att 
den utsatte tillhör något särskilt kollektiv. Gränsen mellan den kollektiva 
och den individuella utsattheten kan vara svår att dra och i sådana fall blir 
det den drabbades personliga upplevelse som får avgöra. Störst frekvens av 
individuell utsatthet i studien handlar om en utsatthet som är svår att upp-
fatta hos omgivningen och som pågår inom gruppen. Det kan handla om 
”spel” om gunst, position och makt (se även Hägglund 2007). Elever som 
drabbas beskriver svåra perioder när de behandlas som luft av andra i kam-
ratgruppen. Speciellt utsatt känner eleven sig då ens närmaste kamrat utan 
förvarning lämnar en. Detta kan också innebära att en elev som uppfattar 
att den är nära att uteslutas från sin grupp inte har den bästa förutsättningen 
för lärande. Ett dilemma enligt Garpelin är att utsatthet ofta endast upp-
fattas av den utsatte själv (s. 414). För flertalet innebär utsattheten en kamp 
om att få tillhöra gruppen även om man betraktas som en svans (se även 
Eriksson 2001). Utsatta elever kan också ha begränsade möjligheter att ta 
hjälp av vuxna: 

Att vända sig till skolans vuxna är bannlyst. ”Tjallarstämpeln” får oss att 
tänka på skolan som en delad värld. Även föräldrarna hålls oftast utanför 
eftersom de riskerar att läcka. Så gott som samtliga av de drabbade gör sig 
till tolk för uppfattningen, att det troligen bara blir värre om man i förtro-
ende säger något till en av skolans vuxna om sin utsatta situation. Dagen 
efter finns risken att hela skolan vet om att man ”tjallat”. (Garpelin 2003, s. 
415-16)  
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Studien visar också på exempel på elever som gett upp kampen och blivit 
lämnade åt sig själva eller slagit sig ihop med en annan, lika utsatt kamrat 
(jfr Agevall 2007). Ytterligare någon annan i denna kategori riskerar att bli 
ett typiskt mobbningsoffer enligt Garpelin (2003).  

Garpelin (1997) undersöker hur elever förhåller sig till situationer av ut-
satthet och marginalisering och vad det innebär att mötas i en ”pluggklass” 
jämfört med en ”stökig” klass. Det tycks som att ”pluggklassen” domineras 
av elever som agerar utifrån intentioner som ligger i linje med skolans 
grundläggande värden. Den ”stökiga” klassen tycks domineras av elever 
som agerar på ett sätt som sällan ligger i linje med dessa värden. Kamrat-
grupperna i skolklasserna beskrivs av eleverna som statiska från årskurs 7 
till årskurs 9.  

Marie Bliding (2004) förklarar hur tillsynes likartade handlingar (krän-
kande) av inblandade barn kan uppfattas vara på skoj eller på allvar. Situ-
ationer ges en social inramning. Genom överenskommelser mellan deltagare 
kan situationens mening transformeras (s. 216). Christina Osbeck (2006) 
påpekar att sådana överenskommelser kan uppnås, i vad hon kallar för ”en 
hierarkisk diskursiv praktik” då olika elever kan ha större eller mindre in-
flytande över överenskommelserna. Men även skämt kan vara sårande och 
oftast i en dubbel bemärkelse. Först, då skämtet sägs och därefter, då man 
tvingas eller förväntas skratta med. Osbeck beskriver kränkningar som en 
form av recenserande handlingar, en form av handlingar bland andra, som 
syftar till upprätthållande av vissa värden som är gällande i ett bestämt sam-
manhang. Kränkningar bidrar till att skapa en föreställning om livet – vad 
som ger livet värde och mening – som Osbeck benämner ”livsförståelse”. 

 Osbeck skiljer mellan substantiell och funktionell definition av kränk-
ning. Dessa definitioner av kränkning skiljer sig åt så till vida att det sub-
stantiella beskriver vad den kränkande handlingen är medan den funktion-
ella anger vad kränkningen gör. Beroende på ur vems perspektiv den krän-
kande funktionen beskrivs, varierar förståelsen av funktionen enligt Os-
beck. Sammanfattningsvis kan sägas att ett substantiellt perspektiv framför-
allt fokuserar på handlingens egenskap, t.ex. dess kränkande karaktär. Ur 
ett funktionellt perspektiv kan kränkningen skiljas från andra handlingar 
genom att t.ex. ta fasta på individens upplevelse av det inträffade.  

Sammanfattningsvis speglar forskning att elever som utsätts för krän-
kande handlingar är involverade i processer som kan innebära svårigheter 
att på egen hand förändra/förbättra sin utsatta situation.  
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Den forskning som presenterats under rubriken 2.1 Forskning om utsatta 
elever – stigmatisering, etikettering och elevers erfarenheter av sociala pro-
cesser i skolan påvisar att utsatta elever i en skolverksamhet kan stigmati-
seras och etiketteras av andra elever på ett sätt som kan innebära att de ser 
som enda möjlighet att byta klass. Vissa utsatta elever kan hamna i en situ-
ation som innebär en ”total exklusion” från skolklassens gemenskap.  

2.2 Forskning om grupprocesser och interaktion som villkorar ut-
satthet i social samvaro i skolan 

2.2.1 Elevers relationer till inneslutning och uteslutning   
Denna sektion berör hur elevers relationer i skolan tar sig uttryck. Här re-
dovisas forskning som speglar hur inneslutande och uteslutande handlingar 
kan förstås och dess konsekvenser för utsatta elever. 

Inneslutning kan beskrivas som en form av accepterande och uteslutning 
som en form av avvisande. Avvisande kan ta sig uttryck som individuell 
utsatthet och/eller kollektiv utsatthet. Barn tycks kategoriseras av sina kam-
rater i skolan som antingen accepterade eller avvisade enligt sociometriska 
undersökningar. Avvisade barn är i sin tur kategoriserade som utstötta, de 
som väljs bort av kamraterna eller är ignorerade, de som inte benämns av 
någon annan i gruppen (Aboud & Mendelson 1998; Sundell & Colbiörnsen 
1999). John Coie (1985) beskriver hur avvisade barn av kamrater och lärare 
i förskolan, uppfattas som lättretade, aggressiva och bråkiga, de ignorerade 
som blyga och ointresserade av omgivningen. De avvisade barnen visar säl-
lan prosocialt beteende i interaktionen med kamraterna medan accepte-
rande barn uppfattas som omtänksamma, vänliga, hjälpsamma och samar-
betsvilliga. Martha Putallaz och John Gottman (1981) tillskriver sådana 
barn även egenskaper som: känsla för humor, kreativitet och påhittighet i 
lek m.m. Kategorisering eller avvisning är exempel på processer som är ba-
serade på dominans och som visar sig genom handlingar relaterade till makt 
och positionering i olika sammanhang. När sådana processer drivs systema-
tiskt kan de leda till kränkande handlingar i form av uteslutning. 

Bliding (2004) visar hur aktörer i en skolorganisation kan kringgå eller 
motsätta sig den formellt organiserade verksamheten. Här framkommer på 
vilket sätt barn använder formellt organiserade aktiviteter, institutionella 
ordningar och regler, fysiska materiel och resurser som skolan tillhandahål-
ler i sitt relationsarbete. Exempelvis kan elever på förhand göra upp om att 
vara tillsammans under en idrottslektion. Fritt val av bänkkamrater och 
samarbetspartners utggör också resurser i barnens relationsarbete. I de fall 
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läraren bestämt placering och bänkkamrat försöker barnen febrilt byta 
partners. Avvikande ålder hos klasskamrater kan användas för att markera 
tillhörighet eller avstånd. Dessutom är teckningar, uppsatser, redovisningar 
exempel på tillfällen för att innesluta eller utesluta klasskamrater.  

 Bliding beskriver två aspekter av uteslutning. Den ena berör att uteslu-
tande handlingar på något sätt alltid är kopplade till inneslutande hand-
lingar: Ur barns perspektiv kan detta innebära att för att skapa en gemen-
skap, det vill säga innesluta en kamrat, kan det bli nödvändigt att utesluta 
någon annan istället. Den andra berör de resultat som visar att uteslutande 
handlingar finns i två olika former. Antingen är uteslutningen av tillfällig 
art i relationsarbetets och relationsprojektens dynamik eller också en eta-
blerad och permanent uteslutning av somliga barn. Bliding framhåller att 
uteslutningsbegreppet och dess innebörd vidgas då man både behöver förstå 
och kunna bemästra situationer i skolan där barn utesluter varandra från 
gemenskapen. I Blidings studie framtonar en bild av att elever ingår i speci-
fika relationsprojekt där de  

arbetar med relationer i vissa identifierade grupperingar med specifika in-
riktningar och målsättningar. I relationsprojekten ingår att etablera, för-
ankra och upprätthålla, men också att bryta upp och avsluta relationer med 
specifika barn liksom att utesluta och markera avstånd till andra. (a.a., s. 23) 

Sammantaget kan utsatta elevers situation beskrivas som beroende av relat-
ioner med andra elever där status skulle kunna vara ett ”drivande feno-
men”.  

När Svahn och Evaldsson (2011) undersöker hur social exkludering or-
ganiseras bland 11-åriga flickor i en kamratgrupp urskiljs tre olika faser i 
exkluderingsprocessen. Under första fasen hamnar en av flickorna i en un-
derordnad position i jämförelse med de andra genom en marginaliserings-
process. Flickans tillträde till gruppens aktiviteter begränsas genom att hen-
nes handlingar ignoreras och kritiseras. Under den andra fasen sker en om-
organisation genom att en fjärde flicka tas in i gruppen, något som ytterli-
gare förstärker den utsatta flickans underordnade position. Genom att 
gruppen etablerar nya rutiner för inkludering tvingas den utsatta flickan 
kämpa hårt för att tillåtas delta i gruppens aktiviteter, få de andras upp-
märksamhet eller efterfråga information. I den tredje fasen visar studien hur 
gruppen organiseras i tre-mot-en och fastställs genom kroppsliga hand-
lingar, nonchalerande av flickornas gemensamma förflutna samt med hjälp 
av spatiala arrangemang. Studien visar att den sociala exkluderingen situe-
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ras inom olika former av till synes oskyldiga interaktioner. Dessa är emel-
lertid ofta samtidigt både diskreta och komplicerade och kan få avgörande 
konsekvenser för social exkludering (Svahn 2012 s. 83). 

Solveig Hägglund (2007) hävdar att i en kultur där konkurrensen om 
sociala positioner är hård, där man ständigt behöver visa upp att man är 
konkurrenskraftig i kampen om positionerna och där det finns få tillfällen 
att dra sig undan detta, är det kanske inte så konstigt att det uppstår en 
kulturellt accepterad norm som innebär att alla faktiskt inte kan hävda sig 
(s. 101-102). Enligt Hägglund måste det bli någon elev som hamnar längst 
ner på skalan, det hör till det normala spelet att någon eller några inte 
lyckas, utan hamnar utanför. I en skolkontext (se Skolverket 2002, 2011b) 
kan det tänkas att det i en skolklass skapas eller tillåts en kultur för kränk-
ningar och mobbning i förhållande till vilka normer och värderingar som 
finns i den aktuella skolklassen. Hägglund (2007) nämner tre grundläg-
gande villkor för social samvaro i skola: (1) mobbning sker i skolan, (2) 
barn ”ser det sociala projektet det vill säga att ha en vän, att höra till och 
att vara med,”(a.a., s. 97) som centralt, (3) det finns ”en gemensam upp-
sättning normer och villkor för tillhörighet, en samsyn som inkluderar reg-
ler för när och hur kränkande handlingar, ignorans och våld riktad mot 
jämnåriga är tillåtet” (a.a., s. 98). Här lyfts mobbning fram i relation till 
skolan som institution och enligt Hägglund kan det ses som ”något som kan 
ha viss acceptans i en given kultuell kontext” (a.a., s. 100). Ur ett sådant 
perspektiv kan grundskolan ”betraktas som en ganska riskabel plats”(a.a.). 
Hägglund lyfter fram tre riskfaktorer: ”tvånget till närvaro, social trängsel 
och en ständig konkurrens och kontroll” (a.a., s. 101-102). Begreppet banal 
mobbning används för att diskutera ”de sociala och kulturella mekanismer 
som bidrar till att legitimera, och därmed banalisera mobbning och kränk-
ning i skolvardagen” (a.a., s. 97).  

Människor kan enligt Albert Bandura (1999, 2002) fjärma sig från hu-
mant handlande och i stället uppföra sig inhumant mot andra. Han benäm-
ner det moraliskt disengagemang, vilket beskrivs som 8 mekanismer: (1) 
moraliskt rättfärdigande, det vill säga att använda sig av moraliska ändamål 
för att helga fördärvliga medel; (2) förskönande omskrivning, vilket betyder 
att en negativ handling beskrivs så att den framstår som mindre negativ eller 
mer respektabel; (3) fördelaktig jämförelse, vilket betyder att få en negativ 
handling att framstå som mindre dålig genom att jämföra den med något 
värre; (4) ansvarsförskjutning, det vill säga att avsäga sig ansvar genom att 
se det som att ens handlingar härrör från direktiv från exempelvis en myn-
dighet; (5) ansvarsdiffusion, vilket innebär att man förutsätter eller tror att 
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någon annan av de närvarande har eller tar ansvaret; (6) förbise eller för-
vränga konsekvenserna, det vill säga minimera, bortse från eller felbedöma 
den negativa eller skadliga effekten av en handling och på så vis underlätta 
individers möjlighet att slippa se den uppkomna skadan; (7) dehumanisera, 
betyder här att offret berövas sina humana kvaliteter och dess lika värde; 
(8) skylla på offret, innebär här att utövaren anser att offret förtjänar sin 
skada och sitt lidande. Handlingarna skulle kunna ses som förklaringar till 
varför aktörer inte agerar vid exempelvis kränkande handlingar. 

Blidings (2004) tidigare nämnda studie pekar på att kränkningar i form 
av mobbning sker på ett mycket förtäckt och systematiskt sätt som kan vara 
svårt för lärare att upptäcka. Resultat från hennes studie visar att hand-
lingar som riktades mot tre elever i årskurs fyra inte definierades som mobb-
ning av de vuxna eller av barnen själva trots att dessa utsattes för systema-
tisk uteslutning från gemenskaper med de andra barnen, liksom för verbala 
och fysiska kränkningar. 

Relationerna mellan dem och de andra barnen i klassen skulle kunna beskri-
vas som ojämlika vad gäller fördelningen av makt, något som stämmer över-
ens med kriterierna för en vedertagen mobbningsdefinition (Olweus, 1973, 
1986, 1999b). ( a.a., s. 257) 

Bliding (2004) framhåller att om en elev handlar felaktigt, kan en konflikt 
uppstå och det finns en risk för att hen kommer att kategoriseras negativt 
och uteslutas ur gruppen. Olika former av kränkande handlingar kan an-
vändas i denna exkluderande process.  

Camilla Forsberg (2016) genomför intervjuer med elever från fjärde till 
åttonde klass för att få ta del av deras perspektiv på mobbning. Hur eleverna 
reagerar som åskådare till mobbning är situationsbundet beroende på hur 
de själva definierar situationen. Hon beskriver områden för olika övervä-
ganden hos åskådare vid mobbningsincidenter. Överväganden i de fall åskå-
daren griper in kan kopplas till moralisk omtanke. Överväganden i de fall 
åskådaren inte griper in kan kopplas till moralisk oro. Överväganden i de 
fall åskådaren själv deltar i mobbningen kan kopplas till moraliskt disenga-
gemang. I de fall åskådaren griper in ges följande områden företräde: Hän-
delsen bedöms av åskådaren som allvarlig, åskådaren får uppskakande 
känslor, är vän med den utsatte, innehar en ansvarsfull roll, har högre status 
än mobbaren eller anser att den utsatte är oskyldig. I de fall åskådaren deltar 
i mobbningen ges följande områden företräde: Händelsen bedöms av åskå-
daren som inte allvarlig, åskådaren är likgiltig, är inte vän med den utsatte, 
är vän med mobbaren eller anser att det är den utsattes eget fel. I de fall 
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åskådaren inte griper in har det uppstått ett dilemma mellan områden som 
är kopplade till de två föregående (s. 562). Förklaringar till mobbningens 
orsak har att göra med en komplex och socialt ordnande process vars syfte 
är att positionera sig själv och andra för att sträva efter tillhörighet. Den 
som är utsatt anses av åskådaren oftast själv vara ansvarig för mobbningen. 
Studien visar också att en mobbad elev inte tycks få hjälp från åskådare i 
fall den mobbade definieras som ”a non-friend (it’s none of my business’), 
protecting the friendship with the bully, and blaming the victim” (a.a., s. 
79).  

Den forskning som presenterats under rubriken 2.2 Forskning om grupp-
processer och interaktion som villkorar utsatthet i social samvaro i skolan 
påvisar att inneslutning och uteslutning av kamrater i skolan kan innebära 
att vissa elever avvisas från gemenskapen. Uteslutande handlingar kan 
också kopplas till inneslutande handlingar genom att inneslutning av en 
kamrat kan innebära uteslutning av en annan. Skolan som kultur kan ut-
göra en plats där normer råder vilka kan bidra till att vissa elever hamnar 
långt ner i hierarkin och därmed utanför.  

2.3 Forskning baserad på strukturella perspektiv på elevers ut-
satthet i social samvaro i skolan  

2.3.1 Sociala hierarkier och social dominans 
Ett annat sätt att bedriva forskning om utsatta elever i skolan är att fokusera 
på strukturella perspektiv i termer av sociala hierarkier och social domi-
nans. Ett exempel är Helen MacDonalds och Estelle Swarts (2004) studie 
som slår fast att mobbningen på skolan de undersökte beror på en konflikt-
fylld kultur. Skolkulturen är konfliktfylld eftersom det råder en övergri-
pande auktoritär kultur med konfliktfyllda maktrelationer, hierarkiska 
kommunikationskanaler och auktoritära strukturer och rutiner som under-
minerar skolans möjligheter att implementera en mer positiv, samarbetsvil-
lig, respektfull och demokratisk kultur. En utbredd ”hemlighetskultur” 
("skvallra inte”) bidrar också till förekomsten av mobbning, intolerans mot 
mångfald och en respektlös kultur. 

Enligt Shoko Yoneyama och Asao Naito (2003)  kan skolor betraktas 
som sociala institutioner baserade på hierarkiska och auktoritära samband. 
De auktoritära skolstrukturerna utmärks av  
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blaming, punitive, and disciplinary approach based on the use of aggression, 
power, and control, as well as a hierarchical and competitive ethos (as 
against caring ethos) that has a little room for vulnerability. (a.a., s. 317)  

Sambandet mellan social hierarki och mobbning visar sig även i kvantitativa 
studier. Här är "mobbare" vanligtvis de som av sina kamrater, beskrivs vara 
de som ofta passar in på den sociala rollbeskrivningen av mobbaren och 
offren är oftast de som bäst passar in på beskrivningen av den sociala offer-
rollen. Resultat från dessa studier indikerar att mobbare vanligtvis har hög 
social status och många vänner i skolan (Barboza et al. 2009). 
       Ur ett strukturellt perspektiv kan utsatthet förstås som en underordnad 
position i en maktordning. Dominans är enligt Helle Schjellerup-Nielsen17 
(2006) ett uttryck för makt där ett barn bestämmer, definierar och kontrol-
lerar de sociala spelreglerna. Dominansen skapas i den sociala samvaron 
och är beroende av social kompetens – att ha en känsla för när och hur man 
kan dominera andra. Det är avgörande att den som vill dominera från en 
social position, är erkänd av gruppen. Att erkänna ojämna sociala posit-
ioner är att samtidigt erkänna lika ojämna maktpositioner, och för att veta 
hur man ska bete sig måste man ha en känsla för aktörernas placering i det 
sociala samspelet (jfr Björk 1999; Eriksson 2001). För att ett barn ska 
kunna dominera andra barn krävs att de andra underställer sig kontrollen 
och att ordningen erkänns av parterna. Schjellerup-Nielsens studie visar att 
alla i klassen är införstådda med den ojämna positioneringen och att bar-
nens tankar i hög grad upptas av hur de ska förhålla sig till sin klass där en 
del befinner sig över andra. Ju längre positioneringen eller marginali-
seringen pågår desto mer blir den till en ”vardag” och medvetenheten om 
den minskar, mönstren befästs och blir svårare att bryta (jfr Hägglund 2007 
– banal mobbning). Stöd från lärare kan hjälpa marginaliserade barn men 
det krävs stora insatser för att helt bryta rutinmässiga sociala beteenden.  

Hierarki och konkurrens är inte begrepp eller praktiker som öppet deklareras 
i skolsammanhang. De framträder i lärarens praktik och blir en del av bar-
nens lärande. (Schjellerup-Nielsen 2006, s. 107) 

Peter Gill (2013) talar i antologin18 Kränkningar i skolan - analyser av pro-
blem och lösningar om kulturell och strukturell mobbning (s. 124). När 
”kulturen” uppfattas som legitim finns förutsättningar för att en strukturell 

                                                      
17 Studien är gjord i två klasser (skolår 4). 
18 Antologin redovisar resultat och är en fördjupning av Skolverkets rapport 
(2011b).  
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mobbning uppstår. Mobbningsproblematik bland skolelever är ett kom-
plext fenomen där många aktörer är involverade och där det kan vara svårt 
för skolor att ändra strukturen och kulturen så att skolan kan uppmärk-
samma de elever som är utsatta för kränkande handlingar. 

Skolverket (2012) beskriver i de allmänna råden för arbetet mot diskri-
minering och kränkande handlingar hur föreställningar, uttalat eller outta-
lat, om vad som är normalt eller avvikande kan medföra att elever kränks. 
I föreliggande studie är utgångspunkten att skolklassen utgörs av en hierar-
kisk struktur där rådande normer styr den sociala samvaron mellan ele-
verna. 

Gill (2013) finner att ungefär 65 procent av eleverna i svenska skolor står 
helt utanför handlingar där andra elever kränks eller utsätts för mobbning. 
Detta innebär att 35 procent av eleverna ”skulle kunna vara sådana som 
utsätter andra för mobbning, eftersom vi vet att dessa står för skojbråk, 
konflikter och enskilda kränkningar” (s. 120-21). För de elever som ”er-
känt” att de avsiktligt sårat eller skadat elever, dock i vissa fall sporadiskt, 
finner Gill i Skolverkets utvärdering tre insatser19 som visar sig minska fö-
rekomsten av kränkningar, inklusive mobbning. En sådan aktiv insats gäller 
genomförandet av regelbunden kartläggning av elevernas situation som 
grund för skolans förebyggande insatser. En annan insats som har betydelse 
är att skolan låter elever aktivt medverka i det främjande arbetet och på så 
sätt skapa en god atmosfär. En tredje insats som har effekt är om flertalet 
av personalen får ta del av utbildning om mobbning och kränkningar. En-
dast systematiskt genomförda insatser såsom de ovan beskrivna, ger märk-
bara effekter. I föreliggande studie är avsikten att kartlägga hur var och en 
av eleverna i en skolklass upplever sin situation samt hur de upplever andra 
elevers situation.  

Hedvig Ekerwald och Carl Anders Säfström (2012) lyfter mobbningsfe-
nomenet till en strukturell nivå. I intervjuer med gymnasieelever (16-19 år) 
som varit utsatta för mobbning redogörs för hur de upplevt hela sin skoltid. 
Här framkommer bland annat att skolan är en plats som för vissa elever 
utgör en ojämlikhetsskapande struktur och som för mobbade elever besk-
rivs som plågsam. Författarna finner att en av förutsättningarna för mobb-
ning verkar vara en hög grad av ojämlikhet. Den som mobbas kan behand-
las på ett sätt som ingen annan i gruppen. Han eller hon befinner sig längst 

                                                      
19 Underlaget för detta finns i tabell 7.14 i Utvärdering av metoder mot mobbning, 
Skolverket 2011b och i tillhörande Metodappendix i tabell A 42 och A 43. 
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ner i en hierarkisk ordning. Det mobbade kanske till och med befinner sig 
utanför hierarkin.  

Ett vanligt sätt att söka ta reda på en social gemenskaps normskapande regler 
är att söka gränserna för den. Den mobbade är då den hierarkiska ordning-
ens andra, den som gör att ordningen framstår som en gemenskap av en viss 
sort. Han eller hon står utanför de normer och regler som reglerar insidan av 
gemenskapen. (Ekerwald & Säfström 2012, s. 172) 

Utsatta elevers situation i den hierarkiska ordningen som en skolklass kan 
vara kan därför ses som ett uttryck för makt. Denna maktordning kan ses 
som en dimension av sociala hierarkier och social dominans. 

Enligt Christina Salmivalli och Ulrika Willför-Nyman (2007) verkar 
mobbningsbeteenden delvis bero på en strävan efter hög status och makt-
position av mobbaren. Mobbare tycker om att dominera och ha en hög 
social status och detta verkar gälla både tonåringar och vuxna. Målet är 
enligt Salmivalli och Willför-Nyman att vara populär, respekterad och be-
undrad och medlet för att nå dit kan vara att mobba andra. Longitudinella 
studier (Cillesen & Borch 2004) visar att ett aggressivt beteende mot jämli-
kar kan göra att statusen upprätthålls. Andra studier visar enligt Salmivalli 
och Willför-Nyman (2007) att mobbare uppfattas som populära och mäk-
tiga trots att de inte är omtyckta av sina kamrater. Även andra studier be-
skriver mobbning som ett uttryck för makt (se t.ex. Fors 1993, 2007; Björk 
1995, 1999; Eriksson 2001). Salmavalli och Willför-Nyman (2007) för ett 
resonemang kring på vilket sätt man kan förklara att den som är aggressiv 
mot kamrater trots detta kan vara populär i sin grupp. De skriver att i den 
rådande kulturen kan kamraterna tycka att det är ”coolt” med ett tufft och 
antisocialt beteende. Bland ungdomar i skolåldern är detta vanligt, och Ter-
rie Moffit (1993) anser att eftersom ett sådant beteende ifrågasätter vuxnas 
normer och värden uppfattas det inte så negativt av kamraterna. Eftersom 
endast ett fåtal av kamraterna utsätts, kommer de flesta inte att få känna på 
mobbningens negativa effekter. Mobbaren är i hög grad selektivt aggressiv 
och väljer ut de som verkar osäkra, undergivna, fysiskt svaga eller resigne-
rade och kan på så sätt visa sin makt för övriga i gruppen. Inte sällan får 
den mobbade stå ensam.  

Det kan enligt Jaana Juvonen och Adriana Galvan (2008) finnas ett par 
orsaker till varför andra i gruppen inte tar den utsatte i försvar. Dels vill 
kamraterna själva få en bättre ställning i gruppen genom att efterlikna 
makthavaren och fjärma sig kamrater med låg status, dels vill man skydda 
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sig själv. Genom ett sådant beteende minskar risken att bli nästa offer. Sam-
manfattningsvis speglar forskning hur utsatta elever i skolan ingår i sociala 
hierarkier där bland annat social dominans kan vara ett uttryck för makt. 
Utsatta elever kan här hamna långt ner i skolklassens hierarki vilken i vissa 
fall kan betrakas som en konfliktfylld kultur (MacDonald & Swart 2004). 
I följande avsnitt redovisas forskning som berör elevers omtyckthet respek-
tive popularitet ur ett strukturellt perspektiv. 

2.3.2 Att vara omtyckt och/eller vara populär  
Denna sektion berör hur mobbning är relaterad till popularitet. Forskare 
med intresse för sociala hierarkier eller social status bland barn och ungdo-
mar gör en åtskillnad mellan begreppen att vara omtyckt och att vara po-
pulär (Thornberg 2015b). Denna åtskillnad beskriver Eddy de Bruyn med 
flera (2010)  som ”being well liked by peers… measured by asking adoles-
cents who they like or prefer as play partner or friend” kontra “visibility, 
prestige, or dominance… measured by asking adolescents who they see as 
popular in their peer group” (s. 544). Åtskillnaden tycks kasta nytt ljus på 
sambandet mellan popularitet och mobbning (Thornberg 2015b). Studier 
pekar på att mobbare verkar ha hög grad av popularitet men låg grad av 
omtyckthet (Caravita et al. 2009, 2010; de Bruyn et al. 2010; Caravita & 
Cillessen 2012; Sentse et al. 2014). De elever som är benägna att ta på sig 
försvarsrollen i mobbningssituationer rankas däremot högt av klasskamra-
ter både vad gäller popularitet och omtyckthet (Caravita et al. 2009, 2010; 
Pöyhönen et al. 2012). Mobboffer i sin tur verkar få låga poäng vid mätning 
av både omtyckthet och popularitet (Prinstein & Cillessen 2003; de Bruin 
et al. 2010). Miranda Witvliet med flera (2010) hävdar att det mellan kam-
ratgrupper råder ett positivt samband mellan mobbning och popularitet och 
ett negativt samband mellan mobbning och omtyckthet. Man kan sålunda 
säga att, kamratgrupper som är inbegripna i mobbning får höga poäng i 
popularitet och låga i omtyckthet. Detta skulle i sin tur kunna spegla hur 
mobbning används av en kamratgrupp i en socialt dominant kamratgrupps-
hierarki, som en taktik för att etablera, förbättra, manifestera eller vidmakt-
hålla sin socialt dominanta ställning. 

Elever i en skolklass där det finns en hierarki kan uppleva att vissa elever 
är mer populära än andra. Detta kan i sin tur påverka hur elever på olika 
sätt upplever sin situation i skolklassens sociala samvaro. Holm (2008) un-
dersöker, genom intervjuer och observationer, relationer och könsmönster 
bland elever i åk 9. Studien belyser ideala normer för hur man ska vara för 
att vara populär. Resultaten visar tydligt vilka normer som finns och hur 
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man ska vara för att få status som flicka respektive pojke. Man ska vara en 
stark individ, se bra ut, vara sportig och vältränad, ha ett stort socialt nät-
verk med många kompisar, vara utåtriktad, ta för sig, ha ett moget beteende 
och vara studieinriktad. Detta gäller både flickor och pojkar. Enligt Holm 
är det den starka individen som står i fokus och det gäller att kunna ta för 
sig och marknadsföra sig själv. De elever som innehar en etablerad position 
i kamratgruppen har större frihet att avvika från dominerande normer (s. 
197). Elevers status tycks enligt Holm vara kontextbundet i betydelse att 
bilden av popularitet kan variera mellan olika skolor och klasser (s. 139).  

Annan forskning visar hur särskilt konstruktioner av maskulinitet kan 
hamna i konflikt med att vara studieinriktad elev (Frosh et al. 2002; Berge 
& Forsberg 2006; Jonsson 2007). Denna antipluggkultur framträder inte i 
Holms (2008) studie, förutom i en del av pojkarnas beskrivningar av hur de 
själva varit under deras tidigare skolår. Trots förekomsten av mindre studi-
emotiverade elever i Holms studie visar inte dessa elever någon öppen pro-
test eller antiskolattityd. Pojkarna i Holms studie eftersträvar i stället en till 
synes ansträngningsfri prestation (s. 198-199). Studien genomförs med in-
spiration från forskning av Stephen Frosh, Ann Phoenix och Rob Pattman 
(2002), vilka studerar vad som anses vara populärt bland engelska tonårs-
pojkar. Holm (2008) använder begreppet popularitet på liknande sätt ge-
nom att med elever diskutera vilka olika aspekter de anser kan bidra till att 
man som flicka respektive pojke blir populär, det vill säga uppnår social 
status i skolan.   

Kamratval i tidiga tonåren baseras ofta på popularitet (Youniss & Smol-
lar 1985). Popularitet kräver enligt Cadigan (2002) att man upprätthåller 
en markering av existerande gruppgränser så att vissa elever hamnar utan-
för – att det skapas ett vi- och ett domtänkande. Genom att hålla en speciell 
individ som medlem av en utgrupp, kan andra elever återupprätta och be-
kräfta sin egen position som en del av en ingrupp (s. 115).  

Being popular … refers to social status, not to those students who have the 
largest number of friends or are the most liked by other students. In fact, 
quite the opposite is often true “popular” students may well be disliked and 
resented by peers outside their immediate friendship groups. (a.a., s. 83) 

Elever som är populära har social status som kamrater i allmänhet beund-
rar. Trots att elever kan se popularitetens baksida vill många fortfarande bli 
populära och ser en möjlighet att förbättra sin egen status genom att vara 
vänner med populära kamrater. Elever själva, ser skillnaden mellan att vara 
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populär och att ha många vänner. Denna syn på popularitet bland ungdo-
mar står inte bara i kontrast till typiska definitioner av popularitet, utan 
motsäger också många forskares definitioner av barn- och ungdomspopu-
laritet (a.a.). 20  

I underliggande relationsarbete förs det upprepade iscensättningar av 
kränkande handlingar mellan elever för att skapa popularitet. Populära ele-
ver är de med den högsta statusen (Eder et al. 1997 s. 31; Adler & Adler 
1998 s. 38; Cadigan 2002 s. 83). De här populära eleverna är de mest syn-
liga och får ofta ett gott rykte genom att framgångsrikt delta i sport eller 
andra fritidsaktiviteter (Eder et al. 1997; Adler & Adler 1998; Holm 2008). 

Resultat från Donna Eders, Catherine Evans och Stephen Parkers (1997) 
studie av elever (12-14 år) visar att hög status bland pojkar är förknippad 
med hotelser medan lägre status är kopplad till undergivet beteende. Patri-
cia Adler och Peter Adler (1998, s. 39-54) studerar kamratkulturer bland 
elever (8-12 år) och fastställer typiska egenskaper för populära elever. Bland 
pojkar finner de att egenskaper som att vara muskulöst byggd, kunna slåss 
med andra, seghet, vara cool och ha ett gott handlag (savoir-faire) är egen-
skaper som bidrar till popularitet. Pojkar som av andra pojkar anses vara 
feminina är inte bara impopulära utan betraktas också som löjliga. Beträf-
fande slagsmål, finner Adler och Adler att slagsmålen hjälper till att skapa 
social ordning på så sätt att vinnarens status ökar medan förlorarens mins-
kar. Adler och Adler fastställer att för flickor är familjebakgrund (som so-
cioekonomisk status), utseende, exklusivitet och brådmogenhet viktiga för 
popularitet. De finner att flickor med hög socioekonomisk status som bor i 
socialt eftertraktade områden, med föräldrar som anses ha ett ”friare sätt 
att uppfostra”, är mer beundrade än övriga flickor. Adler och Adler finner 
också att flickor som är skickliga på att bilda sociala elitgrupper genom att 
använda sig av skvaller, ryktesspridning, domderande sätt, vara elaka och 
snobbiga är mer populära än övriga flickor (a.a.). Dessutom hävdar Eder 
(1985) att det är viktigt att visa en positiv bild av sig själv för att fastställa 
popularitet. Hon finner att om man är fysiskt attraktiv, en ”cheerleader”, 
eller en vän till en ”cheerleader” leder det till flickors popularitet. Det före-
ligger dock större frihet för flickor att prestera ett bra resultat i skolan och 
samtidigt behålla sin popularitet än vad som är fallet hos pojkar. Samman-
fattningsvis speglar resultat från Eder et al. (1997), Adler & Adler (1998) 
och Cadigan (2002) att elever använder sig av kränkande handlingar för att 
få och i vissa fall behålla sin status bland kamrater.  

                                                      
20 Se Thornberg (2015b) för en översikt. 
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Kristina Lanå (2015) studerar i en etnografisk studie på två olika gym-
nasieskolor hur elevers informella relationer med sina klasskamrater har be-
tydelse för påverkan i undervisningen. Påverkan av undervisningens form 
och innehåll sker genom olika strategier där eleverna ofta samarbetar i olika 
gruppkonstellationer, vilket innebär att de elever som är snabba och skick-
liga på att formera sig, tillskansar sig maktpositioner. Två olika diskurser 
framträder på skolorna: en hierarkisk diskurs och en elevcentrerad diskurs. 
Den hierarkiska diskursen innebär bland annat att maktpositioner tillgäng-
liggörs ”för de elever som skriker fram sina önskemål” (s. 204). I studien 
framgår att gruppkonstellationerna som består av några pojkar med var-
dera en flicka har olika framtoningar i de två diskurserna. I den hierarkiska 
diskursen har pojkarna en hårdare framtoning än vad pojkarna i den elev-
centrerade diskursen har. Enligt Lanå framkommer det att vissa elever i hög 
grad intar framträdande positioner där både tid och rum tas i anspråk och 
ofta även läraren. Detta kan vara svårt för eleverna (och eventuellt även för 
lärarna) att förstå som maktpositioneringar, särskilt om reaktioner från lä-
rarna uteblir. Resultaten ger vid handen att lärarna i de båda klasserna var-
ken bjuder dessa elevgrupper motstånd, eller försöker fördela utrymmet för 
makt mer jämnt mellan eleverna (s. 204-205). 

Den forskning som presenterats under rubriken 2.3 Forskning baserad 
på strukturella perspektiv på elevers utsatthet i social samvaro i skolan på-
visar att mobbade elever ingår i en social hierarki där de innehar en låg 
position i förhållande till övriga elever. Sammantaget framgår att elever med 
hög status och många vänner tycks vara de som i en mobbningssituation 
upprepat utsätter elever som har en låg status och få vänner för upprepade 
kränkningar. 

2.4 Läraren som moralisk agent   

2.4.1 Lärares dubbla uppdrag 
Lärare har ett dubbelt uppdrag – att undervisa och fostra elever. Skolans 
olika läroplaner kan enligt Martinsson och Reimers ses som ”effekter av 
vissa normerande förståelser av samhället, av skolans roll och av hur indi-
vider bör bemötas” (2008, s. 14). Genom att normer materialiseras i form 
av styrdokument stabiliseras dessa. Samtidigt är styrdokumenten performa-
tiva genom att reglera lärares och elevers sätt att utföra sitt arbete. Läropla-
ner kan således sägas vara en styrande kraft och en viktig del av normer.  
Lärares uppdrag handlar om både kvalifikation och socialisation enligt Or-
lenius (2013b). I enlighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
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har lärare uppdraget att få eleven att å ena sidan tillägna sig det som trad-
itionellt brukar benämnas kunskap, kvalifikation, och å andra sidan främja 
elevens sociala fostran, socialisation. Dessa kan ses som åtskilda eller sam-
manvävda. De kan också diskuteras i betydelsen vad som är huvudsak och 
bisak. Hur kan lärare tolka dessa båda uppdrag? Min studie besvarar inte 
den frågan utan avgränsas mot socialisationsaspekten, men som bakgrund 
för denna studie bör detta dubbla uppdrag uppmärksammas – inte minst i 
ljuset av tidigare forskning och aktuell utbildningspolitik.  

Sten Båth (2006) pekar på att det skett en förskjutning mellan skolans 
båda uppdrag. Han hävdar att det förs en kamp om vad i skolans samhälls-
uppdrag som ska prioriteras, arbetslivets krav på nyttig kunskap eller det 
som kan betecknas som medborgarfostran. Han anser att det senare, demo-
kratiuppdraget, fått stå tillbaks. Ingrid Carlgren och Ference Marton (2002) 
å sin sida hävdar att skolan alltmer blir en institution för socialisering in i 
ett samhälle där man inte kan luta sig mot traditionens självklara regler eller 
”sunda förnuft”. De skriver att ett sådant samhälle betonar autonoma indi-
vider som inte blir offer för stora ledare eller tillfälliga moden – dvs. indivi-
der med en i sig förankrad moral och identitet. Historiskt sett, enligt Båth 
(2006), har skolans uppdrag varierat beroende på vilket sätt det omgivande 
samhället varit organiserat på. Läroplaner har varit bärare av både sociali-
serings- och kvalifikationsuppdraget men med varierad betoning under 
olika tider.  

2.4.2 Lärares betydelse som rollmodell  
Enligt Lgr 11 är ett centralt uppdrag för lärare att fostra och påverka elever 
att visa solidaritet med svaga och utsatta samt att vara toleranta, generösa 
och ansvarstagande. Det är moraliska värden som utgör så kallade dygder, 
det vill säga moraliska kvaliteter hos elever (Orlenius & Bigsten 2013, s. 
127). Kristin Adalsteinsdóttir (2004) konstaterar å sin sida att en fram-
gångsrik interaktion mellan elev och lärare i klassrummet är avgörande för 
elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling och att lärarens insikt om 
det egna beteendet är av största betydelse.  

In this study there are obvious indications that teachers’ perceptions, behav-
ior and practice are crucial classroom factors that influence pupils’ learning 
and environment. (a.a., s. 108) 

Det betyder att lärarens handlingar kan vara avgörande för elevers mora-
liska utveckling. Läraren fungerar som moralisk agent, en förebild för elever 
(Orlenius 2013a; Jackson, Boostrom & Hansen 1993). Till detta kan läggas 
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att elever står i en stark beroendeställning till läraren. Lärare utövar makt 
och hur läraren utövar den makten är avgörande för varje elev i klassen, nu 
och inför framtiden. Lärare har därmed ett yrkesprofessionellt och ett per-
sonligt ansvar för elevers välbefinnande. Enligt Orlenius (2013b) kan en 
alltmer resultatfixerad skola innebära ett hot mot en värdeorienterad skola.  

Styrdokumenten säger att lärare skall verka för att upprätthålla förtro-
endefulla relationer med elever och inte diskriminera någon med avseende 
på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social 
och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller prestation. Flera stu-
dier visar att lärare inte alltid är medvetna om vilka signaler de sänder ut 
till elever (se t.ex. Jackson et al. 1993; Hansen 2001; Campbell 2003; Husu 
2003). De synliga och mer eller mindre planerade och medvetna moraliska 
budskap som lärare kommunicerar genom instruktioner och i dialogform 
är intentionella och har en tydlig avsikt enligt David Hansen (2001). Nor-
mer och värderingar som inte är uttalade, principer och regler som formar 
skolkulturen och som är av mer strukturell natur är emellertid det som har 
störst betydelse i moralisk mening skriver Hansen vidare. Dessa är sällan 
planerade men påverkar om än osynligt barns och ungdomars liv och le-
verne i skolan. Hansen menar att: 

Moraliska överväganden genomsyrar undervisningens praktik… På ytan 
finns lärares ord och handlingar, många med tydliga moraliska övertoner. 
Men underliggande finns lärares värden, tro, uppfattningar, bedömningar 
och annat. Dessa underliggande värden och övertygelser hjälper till att skapa 
den oändliga mängd av moraliska budskap som lärare sprider till sina elever, 
många av dem bortom lärares eget medvetande. (a.a., s. 852, övers.) 

Hansen är en av de kända forskare som företräder den forskningsinriktning 
som internationellt benämns ´virtue ethics´, dygdetik. Den dygdetiska in-
riktningen inom det yrkesetiska forskningsfältet betonar det som ovan an-
getts: läraren som rollmodell och med betoning av lärares handlingar och 
dess betydelse för elevers agerande och moraliska och sociala utveckling. En 
annan känd företrädare, David Carr, hävdar att:  

one cannot understand what it is to engage in appropriate moral reasoning 
and deliberation apart from some grasp of what it is to be moral agent  - 
conceived in terms of the possession of broader qualities of moral character, 
perception and sensibility. (2008, s. 101) 

Dygdetiken betonar därmed det personliga ansvaret och ställningstagande 
snarare än etiska, externa principer. Eller med andra ord: det som lärare 
förväntar sig av eleverna måste lärare själva visa i handling. Denna typ av 
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forskning är också vägledande för min studie. Det är lärares ansvar att 
bygga upp förtroende och tillit, och hur läraren agerar antas inte bara på-
verka relationen lärare – elev utan också påverka hur elever agerar i relation 
till varandra (Campbell 2014; Klaassen 2002).21 

2.4.3 Etik som grund för didaktik 
Lärararbetet är i grunden ett moraliskt projekt, men som sådant vilar det 
också ofta på fenomen och förhållanden som är tagna för givna. Elizabeth 
Campbell (2000, s. 205) hävdar att en ökad etisk medvetenhet är väsentlig 
för både en ökad grad av lärares professionalitet och, ännu viktigare, för att 
utveckla och förbättra praktiken. Om inte didaktisk kunskap kopplas till 
etiska principer och frågor om mål och mening blir undervisning enligt Gary 
Fenstermacher (1990) en fråga om ”technical performance to no particular 
point” (a.a., s. 132) vilket betyder att en lärare utan moraliska syften är 
planlös och kan vara lika öppen för ohövlighet och skada som för godhet. 
Även Charles Bingham och Alexander Sidorkin (2004) är inne på samma 
tes. De synliggör något som de betraktar som ett problem, nämligen att vi 
tycks ha glömt bort att utbildning inte handlar om att ”fylla studenter med 
fakta”. Tvärtom handlar det om människor och det faktum att skolor är 
platser där människor har ett behov av att mötas som en grupp för att lä-
rande ska kunna ske. ”The fog over education has kept us from realizing 
that learning is primarily about human beings who meet. Meeting and le-
arning are inseparable” (a.a., s. 5). De skriver att ambitionen att ge alla barn 
och unga människor utbildning inte längre genererar den kraft som behövs 
för att hålla samman skolans individer. Samtidigt som skolornas organisat-
ion i ökande grad blir styrande och byråkratisk förlorar skolans auktoritet 
sin kraft, och en känsla av utanförskap sprider sig bland lärare och elever. 
Enligt Martinsson och Reimers (2008) är det inte enkelt för lärare att ex-
empelvis förmedla normer. 

                                                      
21 Dygdetiken har sina rötter i Aristoteles dygdetik (1993). En annan känd internat-
ionell företrädare för dygdetik är Martha Nussbaum (2000). Här har dock enbart 
forskare med koppling till skolan refererats. I svensk pedagogisk kontext har inne-
börden av dygdetik belysts av exempelvis Colnerud (2004), Orlenius (2013a), Orle-
nius & Bigsten (2013) och Sara Irisdotter Aldenmyr & Sven Hartman (2009). I detta 
avsnitt sätts fokus främst på lärarrollen, inte dygetikens koppling till elevers moral-
utveckling. 
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Lärare kan inte heller förstås som enkla förmedlare av givna normsystem. 
Eftersom normer får olika betydelse för olika individer, har olika lärare for-
mats, och iscensätter därmed sina positioner, på en rad olika sätt. (a.a., s. 
25) 

För elever i skolan kan utanförskap påverka möjligheten till lärande. Ca-
digans (2002) resultat visar att elever som konstant utsätts för kränkande 
handlingar inte ges möjlighet att på samma sätt som andra elever kunna 
utnyttja tiden i skolan för lärande kopplat till undervisningsuppdraget.  

If we cannot respond to children’s physically and emotionally abusive envi-
ronments in school out of a sense of a moral obligation, then we must re-
spond because we send kids to school to learn, and victimization interferes 
with the learning process. Harassment very obviously has a direct effect on 
school performance, especially for the victims. … It is simply unfair to deny 
victims of harassment the same potential to learn as their peers who do not 
suffer from abuse. (Cadigan, 2002 s. 209)  

Hur mänskliga relationer mellan elever i en skolklass’ sociala samvaro kan 
ta sig uttryck redovisas i studiens resultatkapitel.  

2.4.4 Lärarlojalitet - den kollegiala paradoxen  
Ovan har beskrivits lärares ansvar gentemot eleverna och deras roll som 
moralisk agent. Att lärare ger uttryck för detta yrkesetiska ansvar är dock 
inte självklart enligt forskning inom det området.  Lojaliteten mot kolle-
gorna kan få lärare att inte ingripa när elever bemöts på ett negativt sätt av 
en annan lärare. Det visar resultat från Gunnel Colneruds (1995) studie med 
200 grundskollärare och lärarstudenter. Resultatet kan förklaras som att 
lärare liksom alla, i sitt handlande styrs av de normer som gäller i gruppen 
de tillhör. Det verkar vara ett brott mot sociala normer att lägga sig i hur 
en kollega beter sig mot elever. Gränsen för vad som är en acceptabel nivå 
för fostran och när den övergår i missbruk av makt varierar mellan olika 
lärare.  

Att skydda eleverna från skada, när skadan åsamkas av en annan lärare, ge-
nom att ge återkoppling till den aktuella kollegan, är en etiskt svår handling. 
Att lägga sig i hur andra lärare beter sig mot eleverna är uppenbarligen ett 
brott mot de sociala normer som råder i många skolor. (Colnerud & Gran-
ström 2012, s. 163) 

Colnerud (1995) bad lärarna att skriftligt beskriva situationer då de tycker 
att det är svårt att veta vad som är rätt eller fel att göra ur etisk/moralisk 
synvinkel. De etiska dilemman som framträder kan kategoriseras utifrån 
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vilka värden som står på spel och vilka typer av normer som kolliderar. De 
dilemman som lyfts fram av lärarna kan i vissa fall ”få dem att handla i 
strid med sitt eget samvete” (Colnerud & Granström 2012, s. 158). Exem-
pel på kränkande beteenden som kan vara svåra för lärare att bemöta är 
när kollegan ”uttrycker sig ironiskt eller sarkastiskt”, ”är orättvis, ger fel-
aktig kritik” och ”tar i för hårt” (a.a. s. 163). Etiska principer som lärarna 
lyfter fram som väsentliga i sina berättelser är att: (I) skydda elever mot 
fysisk och psykisk skada, (II) respektera elevers och föräldrars rätt till in-
tegritet och privatliv, (III) respektera rätten till självbestämmande, (IV) vara 
rättvis samt (V) vara sanningsenlig. Enligt Gunnel Colnerud och Kjell Gran-
ström kan dock de beskrivna principerna dels hamna i konflikt med 
varandra men även med de yrkesspecifika normer som följer med lärarnas 
uppdrag, att undervisa och fostra. På samma gång krävs att lärarna måste 
vara lojala mot sin egen grupp genom att ta hänsyn till de sociala konfor-
mitetsnormerna (s. 158).  

Enligt Colnerud (2002) anser lärare som beskriver kränkande handlingar 
som utförs av kollegor mot elever, att de inte har mandat att lägga sig i 
kollegans sätt att sköta sina arbetsuppgifter. Ifall de kritiserar en kollega i 
den egna gruppen skulle risken finnas att de förlorar sin plats i gemenskapen 
(s. 28). Det är så den kollegiala lojaliteten fungerar enligt Colnerud. Att 
hålla ihop och inte kritisera varandra blir ett krav – ett tabu som innebär 
att det inte är tillåtet att anmärka på en kollega även om denna kränker 
elever. Ibland kan dock ett egendomligt fenomen iakttas som motsäger detta 
krav på lojalitet. En del lärare kan visst bli kritiserade av kollegor och till 
och med utfrysta ur gruppens gemenskap. Lärare som kan komma ifråga 
för sådan behandling är inte de som beskrivs som kränkande mot elever 
utan sådana som i kollegors ögon är alltför tillmötesgående och lyhörda 
gentemot dem (s. 30). Det beskrivna fenomenet benämner Colnerud den 
kollegiala paradoxen vilken innebär att: 

medan det, i de outtalade gruppnormer som utvecklats, är otillåtet att kriti-
sera en kollega som uppträder kränkande mot eleverna så är det tillåtet att 
kritisera en kollega som är tillmötesgående mot eleverna. (a.a., s. 30) 

Inte minst inom de institutionella ramarna i skolan uppträder fenomen som 
detta som ett resultat av grupprocesser. Givetvis är sådana förhållanden nå-
got som varken kan anses vara legitimt eller önskvärt i någons ögon enligt 
Colnerud.  

Den forskning som presenterats under rubriken 2.4 Läraren som mora-
lisk agent påvisar skolans moraliska ansvar för att upprätthålla och/eller 
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förbättra utsatta elevers situation i en skolkontext. Som framgått tidigare 
har lärare skyldighet enligt Skollagen att motverka kränkningar etcetera. 
Lärare har också ett moraliskt ansvar att agera som moraliska agenter. 
Denna forskning visar att läraruppdraget i det avseendet inrymmer utma-
ningar som är nära knutna till hur sociala normer gestaltas och upprätthålls 
i skolan. 

2.5 Avhandlingens bidrag 
I detta kapitel presenteras ett antal studier som på olika sätt har koppling 
till min undersökning. Forskningen som presenteras ryms inom följande 
fyra områden: (1) Forskning om utsatta elever – stigmatisering, etikettering 
och elevers erfarenheter av sociala processer i skolan, (2) Forskning om 
grupprocesser och interaktion som villkorar utsatthet i social samvaro i sko-
lan, (3) Forskning baserad på strukturella perspektiv på elevers utsatthet i 
social samvaro i skolan och (4) Läraren som moralisk agent. De tre första 
områdena presenterar forskning om hur utsatta elevers situation i skolan 
förstås utifrån skilda typer av studier med fokus på utsatta elever, gruppro-
cesser och interaktion samt strukturella perspektiv. Det fjärde området 
speglar lärarens moraliska ansvar för att upprätthålla och/eller förbättra ut-
satta elevers situation i en skolkontext. Här exemplifieras forskning som 
visar på relationens betydelse mellan lärare och elev samt lärarens yrkes-
etiska ansvar, teoretiskt och praktiskt.  

Ambitionen med föreliggande studie är att med utgångspunkt från elevers 
och lärares perspektiv undersöka hur den sociala samvaron i en skolklass 
tar sig uttryck, förstås och förändras. Mot bakgrund av det som presenteras 
i den tidigare forskningen kan föreliggande avhandling förstås som ett för-
sök att bidra med ytterligare kunskap om hur elevers sociala samvaro som 
förbättringsarbete i en skolklass kan förstås. De tre inledande områdena 
sätter fokus på utsatthet som sociala processer, vilket i denna studie kan ses 
som centralt. Fler och fler studier utgår numera från ett empiriskt-holistiskt 
perspektiv där studierna söker fånga sammanhanget inom vilket mobbning 
förekommer (se t.ex. Bliding 2004; Svahn 2012; Forsberg 2016). Som soci-
alt fenomen förändras mobbning över tid och tar sig olika uttryck beroende 
på olika kulturella sammanhang.  

Föreliggande studie tar främst sin utgångspunkt i de berörda aktörernas 
roller i den sociala samvaron och hur deras normer formar, styr och upp-
rätthåller samvaron. Strukturer i form av organisation och kultur utgör i 
studien villkor och förutsättningar. Det medför att avhandlingsstudien rela-
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terar till samtliga nivåer som presenteras i ovanstående tre områden (indi-
vid-, grupp- och strukturell nivå) och ser dessa som samverkande. På struk-
turell nivå handlar det om att skolan har ett ansvar att garantera elevers 
trygghet. På gruppnivå handlar det om att elever i skolklassen ingår i kam-
ratgrupper vilka betraktas som dynamiska konstellationer av individer med 
olika positioner. Dessa grupper kan förstås som ingående i en hierarkisk 
skolklasskontext. På individnivå handlar studien om att elever har olika po-
sitioner i förhållande till varandra. 

Det fjärde området belyser lärare som moralförmedlare. I föreliggande 
studie har lärarna en central roll som aktörer i ett förändringsarbete där 
målet är att uppnå en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. 
Den forskning som presenteras visar att lärare som rollmodell, medvetet 
kan påverka elever till att agera såsom styrdokumenten föreskriver. Dock 
framgår också att lärare omedvetet kan handla på ett sätt som medför att 
vissa elever exempelvis kan utsättas för kränkande handlingar då lärarens 
agerande inte ligger i linje med det som styrdokumenten uttrycker i form av 
en nolltolerans.  

I relation till tidigare forskning kan föreliggande avhandlings perspektiv 
vad gäller att studera kränkningsproblematik i en skolkontext förstås som 
sprungen ur nedanstående redogörelse. Dan Olweus (1999a) fokuserar in-
dividualistiska egenskaper hos mobbare och mobbade elever där relationen 
mellan översittare och ”hackkyckling” är central. Björk (1999) å sin sida, 
ser på mobbning som ett maktspel där samspelet mellan elever fokuseras. 
Det handlar således om interaktion i betydelse av en informell process där 
mobbaren använder sin speciella kompetens. Eriksson (2001) beskriver 
mobbning som, en fråga om delaktighet i olika system. Fokus riktas mot 
normala sociala processer under speciella förutsättningar (skilda system). 
Avslutningsvis diskuterar Ekerwald och Säfström (2012), den ojämlika in-
stitutionella skolkulturen i termer av kulturella och strukturella fenomen. 
Fokus ligger på institutionell skolstruktur istället för aktörer. Här lyfts 
mobbning fram som motsatsen till demokrati. Sammantaget visar dessa per-
spektiv att kränkningsproblematik kan studeras med ”olika glasögon”. Fö-
religgande studie tar ett steg vidare och fokuserar på sociala processer ba-
serade på underliggande normer där dynamiken i samspelet (formandet av 
positioneringar och grupperingar) tillsammans med de sociala normerna 
kan etableras. Grunden för detta utgörs av ett teoribygge vilket vilar på en 
socialpsykologisk tradition. Utifrån denna grund kopplas därefter en socio-
logisk teori, Erikssons (2001) teori för att på djupet förstå mobbning. 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   53 
 

Två studier som berör social exkludering bland elever är Bliding (2004) 
och Svahn (2012). Bliding redogör för hur elever innesluter och utesluter 
varandra i specifika relationsprojekt där eleverna ”arbetar med relationer i 
vissa identifierade grupperingar med specifika inriktningar och målsätt-
ningar” (2004, s. 23). I Svahns (2012) studie framstår elevers sociala exklu-
dering som situerad i betydelse att elevers deltagande i olika kamratgrupps-
aktiviteter relateras till skolmobbning. Min egen studie befinner sig mitt i 
detta sammanhang och utgör på så sätt ett kunskapsbidrag, som relaterar 
till den forskning som presenterats i detta kapitel. I nästa kapitel beskrivs 
studiens teoretiska angreppssätt i form av analytiska begrepp och teorier.  
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Kapitel 3. Teoretiskt angreppssätt 
Syftet med denna studie är att klargöra hur den sociala samvaron i en skol-
klass visar sig ur elevers och lärares perspektiv samt hur samvaron kan för-
stås och förändras. Studien tar utgångspunkt i elevers och lärares perspektiv 
och därvid främst utsatta elevers situation. Avhandlingsstudien har genom-
förts som ett aktionsforskningsprojekt och har inledningsvis haft en tydlig 
induktiv karaktär. Teori har i avhandlingen använts på två sätt. I ett första 
steg har jag använt mig av analytiska begrepp för att möjliggöra kartlägg-
ningar samt förstå elevers sociala samvaro utifrån grupperingar, positioner-
ingar och normer (se kap. 5-7). De analytiska begreppen har i föreliggande 
studie en sensitiv karaktär och kan ses som en teoretisk inramning för den 
empiriska studien. I ett andra steg har jag använt mig av en sociologisk teori 
om mobbning (Eriksson 2001) för att förstå och förklara komplexiteten i 
ett mobbningsfall. Erikssons teori används således för att ytterligare per-
spektivera det empiriska resultatet som genererades i steg 1. 

3.1 Analytiska begrepp 

Studiens analytiska begrepp är hämtade från den socialpsykologiska teori-
traditionen. Socialpsykologi bör enligt Thomas Johansson (1999) handla 
om att ständigt problematisera relationen mellan aktör och struktur och för 
att bli kompetenta här måste vi ägna oss åt sådant tänkande. Utifrån en 
sociologisk ingång måste en skolklass förstås som ett socialt system där ele-
ver måste vistas samtidigt som de ska inhämta kunskaper i interaktion med 
övriga elever i skolklassen. För att kunna närma mig den komplexitet som 
verkar i det informella sociala systemet i vilket eleverna ingår, används även 
några centrala begrepp hämtade från den socialpsykologiska teoritradi-
tionen. De utgörs av Social samvaro, Grupperingar, Positioneringar och 
Normer. Den här studien kan betraktas som en problematisering mellan 
aktör och struktur i betydelsen att jag studerar olika aktörers motstånd i en 
förändringsprocess22 utifrån grupperingar och positioneringar i en skol-
klass. Med struktur avses de positioneringar och grupperingar som visar sig 
som en hierarkisk struktur på positioneringstrappan (se figur 3, kap. 4) vid 
elevernas individuella kartläggningar. 

                                                      
22 Processen som avses är studiens förbättringsarbete som kan följas via fyra pro-
blemformuleringar [Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] som kronologiskt redovisas i flödessche-
mat (se bilaga 1).  
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I detta kapitel redogörs för de analytiska begreppen utifrån tre aspekter: 
För det första utifrån hur begreppen kan tolkas och förstås.  För det andra 
utifrån hur de olika begreppen kan relateras och förstås i förhållande till 
varandra och för det tredje, hur och var begreppen används.23 Begreppen 
har till uppgift att verka i en aktionsforskningsprocess vilket betyder att de 
antas ändra karaktär från den beskrivning som görs i kommande definit-
ioner.  

De analytiska begreppen ska förstås som sensitizing concepts vilket er-
bjuder mig dels ”a general sense of reference”och dels ”directions along 
which to look” (Blumer 1969 s. 148). Glenn Bowen (2006) redogör för hur 
begreppet sensitizing consept kan användas i grounded theory. Han refere-
rar till Herbert Blumer (1954) som beskriver kontrasten mellan definitiva 
begrepp och senzitizing concepts. Blumer förklarar:  

A definitive concept refers precisely to what is common to a class of objects, 
by the aid of a clear definition in terms of attributes or fixed bench marks. . 
. . A sensitizing concept lacks such specification of attributes or bench marks 
and consequently it does not enable the user to move directly to the instance 
and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference 
and guidance in approaching empirical instances. Whereas definitive con-
cepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely sug-
gest directions along which to look. (s. 7) 

Bowen (2006) redogör för hur begreppet sensitizing concepts kan förstås i 
en kvalitativ studie – med bas i grounded theory. Det är en undersöknings-
metod som likt aktionsforskning kan bestå av olika metoder för insamling 
av data. I min studie sker en kontinuerlig pendling mellan data och analys 
för att utveckla en teori under tiden som undersökningen pågår.24 Här är 
aktionsforskningens problemformuleringar riktningsgivare. Datainsamling, 
analys och teori står således i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Stu-
diens analys är huvudsakligen induktiv vilket innebär att mönster, teman 

                                                      
23 Begreppet social samvaro används inte som ”ett praktiskt diskussionsverktyg” i 
diskussionerna med lärarna. Begreppen positioneringar, grupperingar och normer 
utgör stoff för diskussioner som förs i olika sammanhang med lärarna. 
24 Exempel på en sådan pendling är de fem delbeskrivningar (A-E se kap. 4) som 
lärare och i viss mån elever och vårdnadshavare får ta del av under aktionsforsk-
ningsprocessens gång. Under studiens gång genereras resultat som bygger på olika 
analyser, vilka bidrar till att exempelvis aktionsforskningsprocessens problemfor-
muleringar [Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] ändras. 
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och kategorier träder fram ur insamlad data och skapar teorin. Bowen för-
klarar att syftet med sensitizing concepts är att skapa utgångspunkter när 
data analyseras. Sammanfattningsvis ingår begreppen social samvaro, grup-
peringar, positioneringar och normer i en process och kommer därför att 
förändras genom den process som studiens förbättringsarbete handlar om. 
De analytiska begreppens karaktär ska inte ses som statiska utan istället 
förmedla en känsla av hänvisning och vägledning när jag närmar mig prak-
tiken i syfte att förstå och driva ett förbättringsarbete.  

3.1.1 Social samvaro 
Jag ser social samvaro som sociala processer vilka utspelar sig mellan elever 
där de innesluter och utesluter varandra inom och mellan kamratgrupper i 
sin dagliga praktik (jfr Bliding 2004). 

I studiens förbättringsprocess där lärare tillsammans med elever involve-
ras i ett antal förbättringsinsatser agerar både elever och lärare som aktörer. 
Deras roller kan förmodligen skilja vad gäller att agera utifrån det egna 
subjektet eller den sociala omgivningen. De intentioner som styr aktörernas 
agerande kan påverka hur förbättringsarbetet tar sig uttryck. Jag avser inte 
att djupare analysera varför elever agerar som de gör. Istället är syftet med 
studien att få kunskap om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete. 
Å ena sidan utgår jag från att det är elever som formar grupperingar och 
positioneringar och att dessa utgör ett resultat av ett dynamiskt samspel. Å 
andra sidan utgår jag även från elevers föreställningar om beskrivna grup-
peringar och positioneringar vid de individuella kartläggningarna. Grup-
peringarna och positioneringarna kan därmed betraktas som givna, det vill 
säga som strukturella förhållanden, yttre fenomen som utgör villkor för 
samvaron. Detta betyder således att struktur både kan betraktas som en 
utgångspunkt och något som i en förändringsprocess blir dynamiskt i bety-
delse att den låsta strukturen frigörs ur ett till synes inrutat mönster.  

Social samvaro kan ses som ett övergripande analytiskt begrepp. Borgunn 
Ytterhus (2003) förståelse för social samvaro hjälper mig att få tillgång till 
elevers föreställningar om sin situation i skolklassens sociala samvaro vid 
de inledande individuella kartläggningarna [Fl. 1:4]. Ytterhus talar om 
social samvaro25 som att: 

                                                      
25 Denna förståelse har sin grund i och är formulerad utifrån empiriska resultat från 
Ytterhus (2000) studie men har skrivits fram och presenterats senare. 
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Alla former av social samvaro kan innehålla eller sakna socialt samspel, in-
klusion och exklusion. Med socialt samspel menas här ett ömsesidigt utbyte 
av känslor, upplevelser, erfarenheter och föremål. Med social inklusion avses 
tillhörighet och deltagande i det sociala livet. Tillhörigheten kan ha både en 
subjektiv och objektiv dimension. Den subjektiva dimensionen är kopplad 
till aktörernas upplevda tillhörighet. Den objektiva dimensionen hör ihop 
med det iakttagbara deltagandet, att andra kan se att individen deltar i ett 
socialt liv. På samma sätt kan även den sociala exklusionen beskrivas utifrån 
en subjektiv respektive objektiv dimension. Här är den subjektiva dimen-
sionen förenad med individens upplevelse av ensamhet, brist på tillhörighet 
eller utstötning. Den objektiva dimensionen är relaterad till en förlust av 
möjligheten till socialt deltagande och därigenom till en direkt utstötning. 
(a.a., s. 18)  

Ytterhus förståelse av social samvaro lyfter fram social inklusion och social 
exklusion både utifrån en subjektiv och en objektiv dimension, vilket är vä-
sentligt i den här studien. Eleven som individ och dennes erfarande liksom 
hur andra erfar individens positionering och gruppering i skolklassen un-
dersöks.  

Thornberg (2013) å sin sida ser på social samvaro som social påverkan 
och grupprocesser. Med social påverkan avses en central aspekt av det so-
ciala livet, även om den inte alltid är medveten eller avsiktlig (s. 10). Michael 
Hogg och Graham Vaughan (2011) avser i detta sammanhang, den process 
där attityder, uppfattningar eller beteenden påverkas av fysiskt eller indirekt 
närvarande människor. Grupprocesser är en annan central aspekt av det 
sociala livet som beskriver hur medlemmarna i en grupp agerar genom det 
sociala samspelet som uppstår i gruppen. Thornberg (2013) refererar till 
Björn Nilsson som skriver: 

hur man i en grupp ställer upp och konkretiserar mål, utformar normer, 
kommunicerar, hanterar problem och konflikter, fattar beslut, lär känna 
varandra och uttrycker åsikter. (Nilsson, 1993, s. 14) 

Det sociala livet i skolan inbegriper enligt Thornberg (2013)  bland annat 
följande relevanta områden: gruppen, fostran som auktoritetspåverkan, ma-
joritetspåverkan, beslutsfattande som i en grupp går snett, prosocialt bete-
ende, social identitet, konflikter i mellanmänskliga relationer och mobbning 
(s. 13-15). Individperspektiv och grupperspektiv bör här betraktas som 
komplementära. Auktoritetspåverkan är enligt Thornberg en form av social 
påverkan.  Majoritetspåverkan eller grupptryck kan ses som en annan form 
av social påverkan. Med konformitet avses en likriktad anpassning till grup-
pens eller majoritetens uppfattning eller åsikt, det vill säga att avvikaren 
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eller minoriteten rättar sig efter den norm eller uppfattning som majoriteten 
ger uttryck för. Thornberg talar om det faktum att beslutsfattande i en 
grupp kan gå snett. Exempelvis skulle det kunna vara en skolledning som 
väljer att blunda för mobbningsincidenter på skolan eller att extrema åsikter 
och beteenden breder ut sig i grupper där elever har en stark sammanhåll-
ning. Prosocialt beteende innebär handlingar som visar omsorg för andras 
väl och inkluderar att hjälpa, utöva omsorg, dela med sig, rädda, skydda 
och skänka; handlingar med andras bästa för ögonen.  

Olika former av social påverkan kan få elever att bryta mot de etiska normer 
och värden som de har införlivat och tror på. Att elever på ett intellektuellt 
sätt kan uppvisa beundransvärda färdigheter i att resonera moraliskt eller 
prosocialt är ingen garanti för att de i det sociala vardagslivet i och utanför 
skolan handlar därefter. Att elever i vissa sociala situationer handlar proso-
cialt eller moraliskt ansvarsfullt behöver inte heller betyda att de gör det i 
andra sociala situationer. (Thornberg 2013 s. 312)  

 Social identitet är en aspekt av sociala processer och något som vi männi-
skor skaffar oss genom att vara medlemmar i någon form av grupp. Denna 
identitet har inte bara att göra med grupper som vi tillhör utan också med 
grupper som vi inte tillhör. Undervisning och fostran i alla former innebär 
enligt Thornberg en social påverkan. Detta gäller även varje möte eller sam-
spel med elever, var dessa möten än sker, i eller utanför klassrummet. På-
verkan sker mellan lärare och elev samtidigt och åt båda håll. Lärare påver-
kar elever men även barn och unga påverkar sina lärare. Dessutom påverkar 
förstås eleverna varandra sinsemellan. Mellan grupper sker dessutom en 
social påverkan på så sätt att grupprocesser i den ena gruppen kan påverka 
grupprocesserna i den andra (s. 11-12). Enligt Philip Hwang och Ann Frizén 
(2005) formas medlemmarna i en grupp via grupprocessen, och genom den 
lär de sig hur man bör vara inom den egna gruppen.  

För att utveckla en djupare förståelse för mobbning använder Dorte SØn-
dergaard (2012, 2014) begreppet social ångest vilket bygger på antagandet 
att människor är existentiellt beroende av social förankring. När detta be-
hov av social tillhörighet äventyras eller hotas uppstår social ångest. Oron 
finns alltid närvarande som en rädsla under ytan när människor interagerar 
och handlar om risken att exkluderas och marginaliseras vilket kan leda till 
förlust av värdighet och i värsta fall "social död". Inneslutning förknippas 
i detta sammanhang med projekt av värdighet, medan uteslutning förknip-
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pas med produktion av förakt. Om en elev utsätts för mobbnig ökar förakt-
skapandet som riktas mot den eleven som avhumaniseras och tvingas att 
anta en extrem position. 

The child who is abjected performs this by being positioned as a target of 
contempt, hatred or other degrading assessments that work to confirm that, 
at any rate, ‘we’ are inside and accepted. (SØndergaard 2014, s. 68) 

Föraktskapandet och urskiljandet av ett mobboffer bidrar således till sam-
manhållning inom kamratgruppen något som kan ge övriga tillfällig lättnad 
från ångesten att själva bli socialt uteslutna ur gemenskapen. 

Ytterhus (2003) och Thornbergs (2013) beskrivningar av det som jag be-
nämner elevers sociala samvaro kan ses som två skilda aspekter. Ytterhus 
(2003) å sin sida ger genom sin förståelse av social samvaro verktyg för att 
förstå hur var och en av eleverna i föreliggande studie konfronterar sig 
själva i relation till övriga elever i skolklassen. Thornberg (2013) lyfter 
framförallt fram sociala processer som en form av ”interaktiv maktstruk-
tur”. I det följande lyfts utsatthet i relation till elevers sociala samvaro fram. 

3.1.1.1 Utsatthet i relation till social samvaro 
För att även ”komma åt” elever som vid de inledande kartläggningarna 
[Fl. 1:4] inte själva utger sig för att vara utsatta för kränkande handlingar 
därför att de valt att ”hålla sig undan” överordnade elever väljer jag att 
använda mig av begreppet utsatthet. Med utsatta elever avses i den här stu-
dien elever som jag anser på något sätt vara utsatta för handlingar som kan 
betraktas som kränkande. En elev kan dessutom ha dragit sig undan krän-
kande handlingar och hamnat i en situation som kan betraktas som exklu-
dering från gemenskapen, vilket betyder att utsatthet kan ses som ett vidare 
begrepp än kränkning. 

Utsatthet kan förstås som ett begrepp med många bottnar. Jag har valt 
att i min förståelse, utgå från hur Ytterhus (2003) förstår begreppet. Utsatt-
het kan då innebära någon form av avsaknad av socialt samspel och inklus-
ion. En sådan avsaknad skulle kunna betecknas som exklusion från gemen-
skapen i skolklassens sociala samvaro. För en utsatt elev kan avsaknad av 
socialt samspel ses som en brist på ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser 
och erfarenheter. Avsaknad av social inklusion innebär brist på tillhörighet 
och deltagande i det sociala livet. Tillhörigheten kan ha två dimensioner, en 
subjektiv och en objektiv. Aktörernas upplevda tillhörighet utgör den sub-
jektiva dimensionen. Att andra kan se att individen deltar i ett socialt liv 
hör ihop med det iakttagbara deltagandet och utgör således den objektiva 
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dimensionen. Den sociala exklusionen kan även beskrivas utifrån en sub-
jektiv respektive objektiv dimension. Den subjektiva dimensionen är här 
kopplad till individens upplevelse av ensamhet, brist på tillhörighet eller yt-
terst utstötning. En förlust av möjligheten till socialt deltagande och därige-
nom till en direkt utstötning motsvarar exklusionens objektiva dimension 
(Ytterhus 2003, s. 18). Relationen mellan begreppen (1) inklusion, (2) ex-
klusion, (3) kränkningar, (4) mobbning och begreppet utsatthet kan förstås 
som att de fyra första begreppen kan ses som olika dimensioner av utsatthet. 
I följande stycke redogörs för begreppet grupperingar.  

3.1.2 Grupperingar 
Med hjälp av begreppet grupperingar kan jag få en möjlighet att kartlägga 
[Fl. 1:4] samt förstå elevers sociala samvaro utifrån grupperingar och posit-
ioneringar (se nästa avsnitt). Dessutom används begreppen för att förstå hur 
en förändringsprocess av elevers sociala samvaro i en skolklasskontext tar 
sig uttryck och kan förstås. Grupper26 kan enligt Thornberg (2013) beskri-
vas på skilda sätt. Han skiljer på formella och informella grupper, och be-
greppsparet används främst i relation till arbetslivet och andra formellt in-
rättade organisationer (se även Eriksson 2001). En formell grupp beskrivs 
som en ”grupp med ett bestämt och i regel uttalat syfte, med uttalade regler, 
rutiner och ett formellt ledarskap, t.ex. en arbetsgrupp eller en skolklass” 
(Thornberg 2013, s. 315). En formell grupp kan jämföras med det admi-
nistrativa systemet i Erikssons (2001) teori. Dessa socialpsykologiska och 
sociologiska begrepp kan i föreliggande studie ses som kompatibla. Infor-
mell grupp beskrivs som en  

grupp som bildas spontant utifrån samhörighet eller gemensamma intressen 
och som präglas av relationsbehov och underförstådda normer, t.ex. några 
barn som leker tillsammans eller en grupp vuxna som lagar middag ihop eller 
umgås för att ha trevligt; har ett ledarskap som i regel är outtalat och skif-
tande. (Thornberg 2013, s. 317)  

En informell grupp kan jämföras med det informella sociala systemet i Er-
ikssons (2001) teori. Även dessa två begrepp kan ses som kompatibla.  

I denna studie betraktas kamratgrupperna i skolklassen som dynamiska, 
det vill säga de kan förändras över tid och beroende på situation. En sådan 
förändring kan i detta sammanhang vara att gruppmedlemmarnas inbördes 
                                                      
26 Följande forskares definitioner ligger till grund för Thornbergs (2013) diskussion 
kring gruppbegreppet: Stiwne 1992; Nilsson 1993; Svedberg 2003; Hogg & 
Vaughan 2011. 
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positioner förändras under den tidsperiod som beskrivs i flödesschemat (se 
bilaga 1) från [Fl. 1:3] till [Fl. 3:28]. Det betyder också att vissa elever kan 
tillhöra flera kamratgrupper beroende på ur vems perspektiv eleven betrak-
tas. Kamratgrupperna som klassen består av utgörs av individer som på nå-
got sätt har gemensamma referenser27 där det förs kamper om positioner 
mellan kamratgrupper. Kampen mellan kamratgrupperna kan förstås som 
att grupperna värnar om sina positioner och utmanar varandra. Kamrat-
grupperna styrs av gruppnormer (se normer nedan). Jag skiljer på begrep-
pen: grupp som kategori och kamratgrupp. Grupp som kategori kan förstås 
som en samling elever som jag finner har något gemensamt som konstituerar 
en specifik grupp (jfr kategori) men som inte nödvändigtvis umgås med 
varandra. En kamratgrupp i studien kan förstås som en grupp som ur ele-
vernas perspektiv beskrivs som statisk i betydelse att elever som ingår i 
denna kamratgrupp alltid är tillsammans. I det följande presenteras begrep-
pet positioneringar som i denna studie kan ses som ett sätt att påvisa kam-
ratgruppers relation till varandra i en hierarkisk skolklasskontext.  

3.1.3 Positioneringar  
Begreppet positioneringar handlar i den här studien om elevers positioner i 
en hierarkisk skolklasstruktur. En utgångspunkt är att elever positionerar 
och grupperar sig i relation till varandra och att vuxna i ett förbättrings-
arbete behöver få ta del av hur var och en av eleverna upplever sin situation 
i skolklassens sociala samvaro ur nämnda perspektiv. Det kan ses som att 
synliggöra kamratstatus. Begreppet position representerar social status och 
en viss social ställning inom arbetsgrupper och avser personers rang i sociala 
system (Brante et al. 1982). Sociala roller inbegriper alltid individers posi-
tioner, status men även prestige och förknippas med ett visst förväntat be-
teende (Nilsson 1993). Enligt Holm handlar elevers könskonstruktioner i 
skolan om att inta olika positioner i relation till både andra elever och lärare 
(2008, s. 28). Positionering kan ses som både en aktiv och en passiv hand-
ling och sker i samspel mellan kontext och individer (Davies & Harré 1990; 
Harré & van Langenhove 1999). En individ kan således positionera sig själv 

                                                      
27 Med referens menas att eleverna som ingår i kamratgruppen har gemensamma 
mål som förenar dem i den meningen att de ”har något att vinna på” att ingå i 
gruppen.   

 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   63 
 

och positioneras av andra inom en grupp. En individ eller grupp kan bero-
ende på vilka diskurser som aktualiseras byta position under ett och samma 
tillfälle (Holm, 2008, s. 28).   

Den teoretiska grunden för synen på begreppet positionering hämtas här 
från studier av Rom Harré och Luk van Langenhove (1999). Position kan 
enligt dem beskrivas som ett komplext kluster av allmänna personliga egen-
skaper, strukturerade på olika sätt och som inkräktar på möjligheterna ”of 
interpersonal, intergroup and even intrapersonal action” (s. 1).  Klustret 
upprätthålls av rättigheter, plikter och skyldigheter gentemot en individ. 
Klustret kan jämföras med det informella och sociala systemet i Erikssons 
(2001) teori. Generellt kan sägas att positioner är relationella såtillvida att 
om en individ positioneras som mäktig måste andra positioneras som makt-
lösa (Harré & van Langenhove 1999). Begreppet positionering har en inne-
boende dynamisk karaktär. För att kunna fånga elevers föreställningar om 
sin situation utifrån positioneringar och grupperingar genomförs individu-
ella kartläggningar utifrån just nämnda perspektiv.  

Positioneringsteorin definieras enligt Harré och van Langenhove som: 
“The study of local moral orders as ever-shifting patterns of mutual and 
contestable rights and obligations of speaking and acting has come to be 
called ’positioning theory” (1999 s. 1). Teorin ska betraktas “as a starting 
point for reflecting upon the many different aspects of social life” (a.a., s. 
9-10). van Langenhove och Harré (1999) poängterar att rätten både för att 
självpositionera sig och för att interaktivt positionera andra är ojämnt för-
delade beroende på situation. Positionering förekommer alltid inom en spe-
cifik kontext och i varje kontext finns deltagarnas rättigheter, plikter och 
skyldigheter (s. 23). En ojämn fördelning av positionering kan också bero 
på individers kapacitet att positionera sig själva och andra, i behärskandet 
av tekniker och i deras vilja att positionera och att positioneras (s. 30). 
Kärnan i positioneringsteorin kan sammanfattas i begreppet “positioning 
triangle” (s. 10) föreställande en dynamisk stabilitet mellan ”actors’ posi-
tions, the social force of what they say and do, and the storylines that are 
instantiated in the sayings and doings of each episode” (a.a.). 

Elevers sociala samvaro i denna studie studeras utifrån grupperingar och 
positioneringar. Med detta som utgångspunkt ges en möjlighet att dels syn-
liggöra hur elever upplever sin situation i skolklassens sociala samvaro och 
även att förstå varför de agerar som de gör. Positioneringstrappan (se figur 
3, kap. 4) möjliggör för eleverna att ur ett hierarkiskt perspektiv beskriva 
hur de upplever inbördes relationer och interaktioner i skolklassen. I studien 
genomförs samtal med elever om bland annat grupperingar och positione-
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ringar. Att få en möjlighet att visa grupperingar och positioneringar på po-
sitioneringstrappan kan ses som att samtliga elever i en skolklass på lika 
villkor kan framföra sina föreställningar om skolklassens hierarkiska struk-
tur. Det kan också innebära att elevers olika grad av handlingsutrymme kan 
synliggöras. Med handlingsutrymme avses i detta sammanhang en elevs 
(och lärares) möjlighet att få vara den hen vill vara i en skolklasskontext. 
Begreppet positionering i denna studie kan sägas ha en rörelse och därmed 
en sensitivitet i sin innebörd vilken tar sig uttryck som kamp och dynamik. 
Kampen och dynamiken i relation till en elevs beskrivna position i den hie-
rarkiska strukturen vid kartläggningstillfället, [Fl. 1:4] skulle kunna inne-
bära att begreppet position ändrar karaktär. Exempelvis kan en överordnad 
position inom en kamratgrupp ändras till att vara underordnad.  

Positionering innebär i den här studien att elevernas sociala samvaro i 
den specifika skolklassen tar sig uttryck som kamp och dynamik på två ni-
våer. Den första nivån innebär att var och en av eleverna har en position i 
förhållande till en annan elev/andra elever inom den egna kamratgruppen. 
Det kan beskrivas som att det finns en hierarkisk struktur inom kamrat-
grupperna. Med andra ord kan elevernas positioner inom en kamratgrupp 
beskrivas som att eleverna har och ges överordnade- och/eller underordnade 
positioner. Positionerna kan förstås som att de har en subjektiv och en ob-
jektiv dimension. Subjektiv i betydelse att en elev själv, kan uttrycka att hen 
har en position inom kamratgruppen. Eleven kan också anses ha en position 
inom kamratgruppen utifrån andra elevers utsagor, en objektiv dimension. 
Dimensionerna synliggörs vid den inledande kartläggningen med var och en 
av eleverna.[Fl. 1:4]  

Den andra nivån innebär att kamratgruppen har en position i förhållande 
till andra kamratgrupper som återfinns i den hierarkiska skolklasstruk-
turen. De båda nivåerna (inom och mellan kamratgrupper) är dynamiska så 
till vida att det kan föras en kamp om positionerna. Kampen kan förstås 
som en ständigt pågående process som ur elevernas perspektiv tar sig ut-
tryck som konfliktfyllda möten mellan aktörer på olika nivåer inom en spe-
cifik skolklasskontext. De utkristalliserade kamratgrupperna får en struktur 
som kan förstås som hierarkisk. Den kamp och dynamik som berörs i detta 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   65 
 

stycke kan kopplas till den rörelse som kan synliggöras i aktionsforsknings-
processen.28 Kampen och dynamiken förs inom och mellan de informella 
och sociala systemen (Eriksson 2001). I det följande redogörs för normer 
vilka kan ses som styrande i dessa system. 

3.1.4 Normer  
Med hjälp av begreppet normer får jag en möjlighet att undersöka vad som 
styr elevers sociala samvaro. Normer kan ses som ”ett samlingsbegrepp för 
utsagor om handlingar som är önskvärda (= rätt, plikt) eller icke önskvärda 
(= orätt, förbjudet)”, enligt Orlenius (2013b, s. 15). Normer kan förstås 
som etablerade mönster vilka brukar betraktas som normala och oftast är 
tagna för givna samt fungerar som riktlinjer för ett visst beteende (Kerr 
1995; Terry & Hogg 2001; Orlenius & Bigsten 2013). I denna studie är 
utgångspunkten sociala normer, det vill säga beteenden i form av sociala 
konventioner som reglerar interaktionen inom en social grupp, i detta fall 
en skolklass. Dessa normer är baserade på värderingar och fungerar som 
handlingsaxiom, det vill säga en slags självklara och accepterade koder som 
styr den sociala samvaron. Normer kan också vara etiska, kulturella, este-
tiska etc. Men de kan även vara institutionella, dvs. kollektiva koder som 
präglar och styr handlingsutrymmet i exempelvis skolverksamhet.  

Skolan är enligt Martinsson och Reimers (2008) en plats där normer 
görs, förändras, utmanas och befästs av dess olika aktörer, såväl lärare som 
elever och andra. Normsskapandet pågår ständigt och elevers och lärares 
föreställningar om vad som är normalt eller ej bryts mot varandra, inte säl-
lan på oförutsägbara sätt. Skolan har ett uppdrag att fostra och både elever 
och lärare skolas kontinuerligt i normer. ”Oavsett om dessa normer allmänt 
anses goda eller inte, får de effekter i form av nya normer och i känslor av 
delaktighet, gemenskap eller utanförskap” (a.a., s. 30). Enligt Thornberg 
(2013) tillägnar sig individer värden, attityder och normer och utvecklar 
dessa ”i det sociala samspelet i olika grupper, vilket innebär att de också 
kan skilja sig åt från grupp till grupp” (s. 16). De synliggjorda normerna 
[Fl. 1:4] i föreliggande studie antas styra och påverka elever som aktörer i 

                                                      
28 Den process som avses är studiens förbättringsarbete (aktionsforskningsproces-
sen) som kan följas via fyra problemformuleringar [Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] som kro-
nologiskt redovisas i ett flödesschema (se bilaga 1). Problemformuleringarna åter-
finns i bilaga 3. 
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ett ”tvingande system”29. De fungerar som riktningsgivare för vad elever 
själva upplever att de kan respektive inte kan göra. Normerna antas gynna 
vissa elever och begränsa andra i en skolklasskontext. Normer antas också 
påverka och styra hur lärare i studien resonerar och agerar. Normerna fun-
gerar även här som riktningsgivare. Vissa lärare kan gynnas av normerna 
medan andra kan begränsas. Jag studerar således normer både ur elevers 
och lärares perspektiv. Elevers synliggjorda normer studeras på två nivåer – 
grupp- samt skolklassnivå. Det handlar om gällande och dominerande nor-
mer som kan prägla klassens sociala samvaro genom att alla har att förhålla 
sig till dessa och att normerna skapar ramar för vad som är eller icke är 
önskvärt, accepterat och tillåtet. Det handlar också om gruppnormer som 
elever inom en kamratgrupp antas styras och påverkas av.  

 I föreliggande studie studeras sociala normer och normbegreppet fyller 
här två funktioner – dels (1) för att synliggöra och dels (2) för att dekon-
struera gällande elevnormer. Synliggjorda normer betraktas som sociala 
normer i betydelse att de antas styra och påverka elevers sociala samvaro 
vilken jag studerar som skolklasskontext. Orlenius och Bigsten (2013) skil-
jer på etiska normer och sociala normer. Etiska normer föreskriver hur man 
bör handla och är kopplade till grundläggande etiska principer och värden. 
Föreskrifterna är ofta oskrivna, informella och för givet tagna. Sociala nor-
mer å andra sidan är kopplade till sociala konventioner och förväntningar 
om individer. Enligt Martinsson och Reimers kan normer i skolan betraktas 
antingen som ”problematiska eller [något] som man vill främja” (2008, s. 
27). Författarna talar om normer som begräsande eller möjliggörande. Nor-
mer som begränsar oss kan delvis ses som något som ”förhindrar individen 
från att bli fri från att få vara precis som den hon upplever sig vara” (s. 18). 
När normer möjliggör oss kan vi  

identifiera oss med dessa positioner och igenom denna identifiering få en fö-
reställning om vilka vi är eller ska vara […] När vi inte känner igen oss i 
normerna, inte upplever att vi blir erkända eller sedda genom dem, kan detta 
förstås som ett slags våld, ett exkluderande. (a.a., s. 18-19) 

För att vidare redogöra för normbegreppet utgår jag i följande stycke från 
Thornberg (2013). Normer fungerar sammanhållande för en grupp och 
samordnar beteendet hos dess medlemmar för att gruppen ska kunna full-

                                                      
29 Detta redovisas under rubriken 3.2 Skolklassen som ett ”tvingande system” - ett 
administrativt och ett informellt socialt system. 
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följa sin uppgift och nå målen. De definierar även gruppmedlemmarnas rol-
ler samt relationen till varandra och till andra grupper (Pennington et al. 
1999; Hogg & Vaughan 2011). Enligt Rupert Brown (2004) hjälper normer 
gruppen att nå uppsatta mål ”once a group develops a clearly defined goal 
inevitably norms encouraging goal-facilitative actions and discouraging in-
hibitory behaviours will emerge” (s. 60). Normerna kan även stärka eller 
upprätthålla identiteten hos gruppen (a.a.). 

Normer kan således ha tillkommit i syfte att förenkla människors sam-
varo men även fungera så att de skiljer människor åt när det gäller status, 
roller, resurser och makt (Angelöw & Jonsson, 2000). Eftersom normer och 
värden kan diskuteras och problematiseras vad gäller status, rollfördelning 
och makt behöver de alltid kunna granskas kritiskt och även förändras. I 
linje med detta sker i min studie en dekonstruktion av elevers dominerande 
normer i ett förbättringsarbete. Sådana normer “describes what group 
members should do or not should do to be socially acceptable (Borich & 
Tombari 1997, s. 263). Genom normer lär sig elever ”mer långsiktiga sätt 
att tänka om sig själva och om världen. Normer erbjuder ett sätt att leva 
och förhålla sig till sig själv, andra och omvärlden” (Thornberg 2013, s. 
28). 

Philip Jackson (1968/1990) kallar normer och oreflekterade effekter de 
kan ha på elever för den dolda läroplanen. En del normer i klassrummet 
som generellt sett handlar om det sociala samspelet i stort, delas också av 
samhället. I varje klassrum kan vi vanligtvis även hitta andra klassrumsnor-
mer som är utmärkande för undervisningssituationen i allmänhet. En tredje 
grupp av klassrumsnormer är typiska för den skola eller för den grupp som 
individerna tillhör (Aspelin 2003). Således skulle man enligt Thornberg 
(2013) kunna göra en indelning av klassrumsnormer på följande sätt: (a) 
generella samhällsnormer, (b) generella klassrumsnormer (normer som är 
typiska för skolor i allmänhet), och (c) lokala klassrumsnormer (normer 
som är typiska för den specifika skolan eller det specifika klassrummet).  

Det är viktigt att skilja mellan uttalade och formella klassrumsregler och 
de normer som elever och lärare lever efter i den dagliga praktiken (s. 29). 
Thornberg refererar till Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2000) när han 
talar om att normer kan vara formella30 eller informella där formella nor-
mer är nedskrivna eller klart uttalade och även kallas regler. Outtalade, icke 

                                                      
30 Exempel på formella normer kan vara regler som skolan i början av varje läsår 
går igenom med eleverna och som handlar om vad man får och inte får göra i klass-
rummet och på skolgården. 



 
 68    |    HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet   
 

nedskrivna normer för det vardagliga livet kallas informella normer. Dessa 
diskuteras för det mesta inte av personerna som följer dem, utan är under-
förstådda och självklara för var och en. De styr det dagliga sociala livet och 
handlingar som individerna gör utan att dessa funderar på dem (Angelöw 
& Jonsson 2000).  

De informella normerna styr i hög grad hur gruppmedlemmarna beter sig 
i olika situationer och därför är det av vikt för lärare att uppmärksamma 
dessa och inte oreflekterat lita på formellt beslutade regler. I den här studien 
synliggörs elevers gällande (informella) normer i skolklassen för att i ett för-
bättringsarbete kunna dekonstrueras i syfte att uppnå en nolltolerans mot 
all form av kränkande behandling. Gruppnormer är de uttalade eller outta-
lade dvs. formella eller informella normer som reglerar eller styr livet i en 
grupp (Hempel 1999). De avgör således vad som är önskvärda och accep-
tabla eller icke önskvärda och oacceptabla beteenden i en kamratgrupp.  

Som nämnts tidigare betraktas skolklassens dominerande normer i denna 
studie som outtalade eller informella. Gruppnormerna betraktas också som 
outtalade eller informella. Normer på dessa två nivåer anses ha en sensitiv 
karaktär genom att de ändras under aktionsforskningsprocessens gång. Ele-
vernas normer såsom de beskrivs ovan kan således betraktas som outtalade, 
informella normer enligt Anders Hempel, på två nivåer. Lärarnas domine-
rande normer betraktas också som outtalade eller informella normer. Det 
som uttrycks i Lgr 11, 2.1 (Skolverket 2011c) under Normer och värden 
betraktas slutligen som uttalade/formella normer enligt Hempel (1999). Ele 
vers- och lärares synliggjorda normer fungerar som analysverktyg i kapitel 
6-8.  

För att få en rörelse i form av en process som har som mål att förbättra 
elevers sociala samvaro i en skolklass är utgångspunkten hur Martinsson 
och Reimers (2008) använder normkritiska perspektiv i analyser av förhål-
landen i skolans värld och vardag. Det innebär att jag får en möjlighet att 
studera dekonstruktion av normer [Fl. 2:20,3:1,3:12]. Det handlar om att 
var och en som finns i skolklassen ställer sig frågan: vad är det som skjuts 
undan, förträngs och görs till onormalt, äckligt eller icke eftersträvansvärt? 
(a.a., s. 165). Utifrån Martinsson och Reimers resonemang kan följande 
fråga ställas: Vad görs till normer i skolklassen och hur styr dessa? Ovanstå-
ende frågor tas som utgångspunkt för att lärarna i studien ska kunna de-
konstruera de gällande elevnormer (skolklassnivå) som synliggörs vid de in-
dividuella kartläggningarna [Fl. 1:4] med eleverna. Det implicerar dekon-
struktion av dominerande normer men också rekonstruktion genom ett för-
bättringsarbete.  
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3.2 Skolklassen som ett ”tvingande system” - ett administrativt 
och ett informellt socialt system  
I studiens inledning skapades en öppenhet för olika teoretiska perspektiv. 
Under forskningsprojektets gång övervägdes olika teorier men över tid vi-
sade det sig att Erikssons teori (2001) ger goda förutsättningar för att per-
spektivera och förklara den mobbning som äger rum i den studerade skol-
klassen. Skolan kan i detta sammanhang betraktas som bestående av två 
parallella system, ett administrativt system baserat på elevens ålder och var 
eleven bor och ett socialt system med mer informella grupperingar. Utifrån 
en sådan spänning har Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare och Kris-
tian Daneback (2002) riktat kritik mot mobbningsforskningen för att vara 
alltför fokuserad på enskilda individer, och betonat betydelsen att man för 
att förstå elevers utsatthet även behöver titta på mobbningens ramar och 
former. Därför efterlyses en utökad forskning kring mobbningens arenor, 
deras egenskaper och spänningsfältet mellan dessa. Min studie skulle kunna 
bidra med en ökad kunskap utifrån elevers perspektiv om den sociala sam-
varon. Jag benämner fortsättningsvis Erikssons teori: en sociologisk teori 
om mobbning. 

Ett sociologiskt angreppssätt är motiverat utifrån flera olika aspekter då 
mobbning är ett tydligt avgränsat problem där en sociologisk handlings-
teoretisk ingång skulle kunna bidra till ny kunskap inom fältet. Dessutom 
har sociologin traditionellt sett en lång bakgrund av att stå på de svagas sida 
(Eriksson 2001, s. 10). Eriksson bygger dels sin teori på Olweus (1999a) 
och knyter an till aggressivitet hos mobbaren. Eriksson (2001) bygger även 
vidare på Björks (1999) teori och hävdar att mobbning utgör spel om makt. 
Eriksson (2001) anser att Björks (1999) resonemang ger en trovärdig för-
klaring till hur en mobbningssituation kan uppstå men anser att den inte 
förklarar varför mobbningen fortsätter31, blir kontinuerlig. Enligt Eriksson 
(2001) är det en samverkan mellan tre olika mekanismer som i konsekutiva 
steg leder fram till ett pågående tillstånd. Ojämnt fördelade aggressiva ten-
denser och upprepade maktspel är (1) triggermekanismer som kan sätta 
igång trakasseriförlopp. Gruppens sociala och administrativa system funge-
rar här som en (2) transformationsmekanism, vilken benämns ”systemisk 

                                                      
31 Ekerwald och Säfström (2012) kritiserar Björks (1999) teori för på vilket sätt den 
belyser maktperspektivet. Teorin presenteras i kap. 2 Tidigare forskning. 
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återställning” (s. 33). I processen upprepas trakasserierna, för att slutligen 
genom en (3) kontinuitetsmekanism32 (s. 37), konstruera den andre.  
     Enligt Eriksson finns det fyra egenskaper hos skolor som är värda att 
beakta för att förstå hur mobbning fungerar: (1) Elever har begränsade möj-
ligheter att välja samaktörer. I skolan placeras man i sin klass utifrån admi-
nistrativa data, var man bor, när man är född, etc. (2) Eleverna kommer att 
vistas med dessa samaktörer under lång eller obestämd tid. Vi går länge i 
skolan. Även om vi kan räkna ut vilket år den tar slut är detta mycket långt 
fram i elevernas liv. (3) Det är inte enkelt att byta klass eller skola för en 
utsatt elev. Att helt lämna skolan är i praktiken omöjligt och att skolka för 
med sig stora konsekvenser. (4) Elevernas närvaro och antal är godtyckligt. 
En skolklass kan bestå av en elev ytterligare eller en elev mindre, det spelar 
ingen större roll.  
    Kontinuitetsmekanismen och konstruktionen av den andre skiljer sig från 
olika sociala grupperingar på ett tydligt sätt enligt Eriksson. Sociala sam-
manhang med dessa egenskaper uppstår inte av sig själva – de är inte spon-
tana utan underkastade någon makt som upprätthåller dem. Det betyder att 
vi i dessa sammanhang och på dessa arenor finner två slags aktörer: dels de 
som upprätthåller själva sammanhanget, undervisningen i skolan och arbe-
tet på arbetsplatsen och dels de som är utsatta för och i någon mening un-
derordnade ovanstående aktörer. Eriksson vill beskriva detta som två sy-
stem som är länkade till varandra. Det system som upprätthåller samman-
hanget kallar han det administrativa systemet och upprätthålls inom ett 
ramverk av lagar, planer o.s.v. av olika aktörer såsom rektorer och lärare. 
Skolan består även av ett antal individer – elever, lärare och annan personal 
som organiserar sig själva i olika grupperingar eller informella sociala sy-
stem. Liknande indelningar hittar man i alla professionella organisationer: 
ett system som upprätthåller verksamheten och andra informella system 
som binder ihop aktörerna. Systemen är sammanlänkade och beroende av 
varandra men på grund av olikheter uppstår ofta spänningar mellan dem. 
Typiskt för det administrativa systemet är att det inte görs någon skillnad 
mellan systemets medlemmar. Alla är lika värda och har samma status. 
Medlemmarna är inte personer utan ”autonoma enheter” med stadfästa rät-
tigheter och mellan dem är relationerna både ideologiskt och rättsligt klara. 

                                                      
32 Kontinuitetsmekanismen kan enligt Eriksson (2001) förstås som att den är ”kon-
struktionen av den mobbade som en andre i relation till de sociala grupperingarna 
på arenan” (s. 37). 
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De har vidare samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och 
handlar i enlighet med samma rättssystem. Däremot har de inte något an-
svar gentemot varandra utom i specificerade avseenden som inte är an-
norlunda än livet i övrigt. Man ska visa tolerans mot medlemmarna som 
uppvisar eventuella särdrag men i övrigt ska alla behandlas likadant.  

Eriksson betraktar skolan som ett flertydigt fenomen. Tre aspekter be-
skriver detta: Utifrån den första aspekten är en skola en byggnad med ty-
piska egenskaper. Skolan med dess byggnad och skolgård karaktäriseras av 
en offentlig miljö utan att för den skull betecknas såsom allmän plats. Detta 
har betydelse så till vida att platsens karaktär som privat eller allmän eller 
något mitt emellan på ett avgörande sätt bestämmer vad som är tillåtet att 
göra eller inte. På samma sätt avgränsas vilka som kan anses legitima att 
vistas och agera där och vilka som inte får vara där.  

Ur den andra aspekten utgör skolan således en organisation med skolled-
ning, kansli och en schemalagd verksamhet genomförd av pedagoger och 
elever. Styrningen av verksamheten sker med hjälp av bland annat Skollagen 
och lokala föreskrifter vilka beskriver vad som är tillåtet, rekommenderat 
eller förbjudet. Denna aspekt kallar Eriksson det administrativa systemet.  

Ur den tredje aspekten består skolan av en uppsättning elever vilka är 
självorganiserade i olika grupperingar. Detta kallar Eriksson för informella 
eller sociala system (s. 26-28). Skolklassen kan ses som det centrala bandet 
mellan de två första aspekterna och den tredje aspekten. Klass är inget en-
tydigt fenomen enligt Eriksson som betonar två innebörder av begeppet 
klass. Å ena sidan är klassen en administrativ indelningsenhet vilken ingår i 
ett schema och definieras av att den innehar ett särskilt rum eller är tids-
mässigt rumstyrd av klassens schema. Klassen kan även definieras på admi-
nistrativa grunder i form av den uppsättning lärare och den lärartid som 
ställs till dess förfogande. Detta kan sägas vara det administrativa systemets 
klass eller den andra aspektens klass. Den tredje aspekten, det informella 
sociala systemet, bildas enligt Eriksson genom differetiering till skillnad från 
det administrativa systemets bildningsgrund, nivellering. En del väljs aktivt 
bort, vissa väljs aktivt till och ansvar tas inte för alla (s. 27-29). 
   Att skolan består av ett administrativt och ett informellt socialt system 
kan få konsekvenser inte minst för de elever som utsätts för kränkande 
handlingar och mobbning. Det kan råda ett spänningsförhållande mellan de 
båda systemen, och eleven kan behandlas olika beroende på om den ingår i 
informella sociala system eller befinner sig utanför sådana (Eriksson 2001). 
Den sociala samvaron kan således vara problematisk i en tvingande miljö 
som skolans administrativa system utgör. Eriksson betonar att en elev som 
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stöts bort från alla informella grupperingar i (den socialt definierade) skol-
klassen måste trots detta dagligen vara närvarande i (den administrativt de-
finierade) skolklassen. Den som blivit utesluten befinner sig ständigt några 
få steg ifrån dem som utesluter hen: ”denna process fortsätter - utstötning 
genom det ena systemet, insättning eller kvarhållning genom det andra” (s. 
33). Med hjälp av detta resonemang kan man förstå varför den uteslutne 
eleven inte får vara ifred, varför ett kontinuerligt tillstånd av utanförskap 
uppstår och därmed konstruktionen av ”den andre” (a.a.).  

Figur 1 illustrerar hur mobbning kan förstås enligt Erikssons teori. Rek-
tangeln symboliserar en skolklass i termer av ett administrativt system. De 
fyllda cirklarna symboliseras av elever som går i skolklassen. De fyra cirk-
larna som omger de fyllda cirklarna symboliserar informella sociala system 
(kamratgrupper). De två pilarna som är riktade mot en elev motsvarar krän-
kande handlingar. Pilen utanför rektangeln symboliserar det faktum att ele-
ven har skolplikt och därför inte på ett enkelt sätt kan ta sig ifrån det ”tving-
ande systemet”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Björn Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning tolkad av Jenvén. 

Vilka möjligheter finns för en isolerad elev som befinner sig klämd mellan 
det sociala systemet (att stå utanför gruppen med dess normer) och det ad-
ministrativa systemet (att vara en elev med skolplikt i det obligatoriska skol-
systemet)?  

För den elev som blir utsatt för mobbning finns enligt Agevall (2007)  inte 
så många alternativ. Eleven kan välja att byta skolklass, vilket är ett stort 
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steg men ger inga garantier för att förhållandena kommer att bli bättre. Ele-
ven kan göra allt för att bli accepterad av någon klick i skolklassen. Det kan 
fungera, men en tidigare avvisad person kan lätt uppfattas som ”desperat” 
eller ”klängig”, en som ”försöker för mycket”. På så sätt är denna strategi 
vågad. Misslyckas eleven med detta skulle hen bli en ännu mer uttalad ute-
sluten kamrat. Eller så kan eleven välja att acceptera sin nuvarande status 
och inte göra försök till inträde i gruppen. Även detta tenderar att förstärka 
uteslutningen (a.a., s. 175). Skolan och dess sammansättning av två olika 
system kan förstås som ett ”tvingande system” eftersom eleverna som ingår 
i systemet har en plikt att stanna kvar där. Sammanfattningsvis visar detta 
att elever i en skolklass kan betraktas som relativt utlämnade åt systemets 
godtycke på så sätt att de elever som inte är välkomna i systemet kan upp-
leva olika former av kränkning. Deras strävan kan bli att med olika medel 
försöka få till stånd en situation där de känner sig inneslutna i skolklassens 
sociala samvaro. 

3.2.1 Reflektion kring val av teori 
När det gäller val av teori, huvudsakligen Erikssons (2001) sociologiska 
mobbningsteori, vill jag lyfta fram och betona skolans ansvar vad gäller att 
garantera elevers trygghet i skolan. Denna teori uppfyller de krav och öns-
kemål jag har för att på ett tydligt sätt kunna lyfta fram elevers skolsituation 
och skolans ansvar att agera fullt ut när elever utsätts för kränkande hand-
lingar. Fokus är utsatta elevers situation i en skolkontext. Teorin används 
för att förstå och förklara komplexiteten i ett mobbningsfall. Alternativa 
teorier för att studera utsatta elevers situation i en skolklasskontext skulle 
kunnat vara: Randall Collins (2008) mikrosociologiska teori om mobbning 
för att få en förståelse för de handlingar som elever använder för att posit-
ionera sig i en hierarkisk struktur. SØndergaards (2012) teori om social ång-
est kan hjälpa mig att få en förståelse för konsekvenser av exkludering och 
marginalisering för utsatta elever. Banduras (1999, 2002) teori om mora-
liskt disengagemang kan förklara varför elever inte agerar prosocialt när 
andra elever utsätts för kränkande handlingar och mobbning. Det som slut-
ligen avgör val av perspektiverande teori är att den ska hjälpa mig att förstå 
och förklara de empiriska resultat som genereras under aktionsforsknings-
processens gång. I detta sammanhang blir skolans ansvar centralt. 
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3.3 Sammanfattning 
I kapitel 3 har de socialpsykologiska begreppen social samvaro, gruppe-
ringar, positioneringar och normer presenterats, vilka utgör studiens analy-
tiska begrepp. De utgör en utgångspunkt för att hjälpa mig att synliggöra 
hur var och en av eleverna upplever sin situation i skolklassen vid kartlägg-
ningstillfället. Eftersom begreppen har en sensitiv karaktär innebär det att 
de under aktionsforskningsprocessen kan komma att ändra karaktär. Dess-
utom presenteras Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning som i 
studien används för att förstå och förklara komplexiteten hos ett mobb-
ningsfall. Här beskrivs skolan som bestående av ett adminstrativt och ett 
informellt socialt system vilket betyder att skolan kan betraktas som ett 
”tvingande system”. Avslutningsvis görs en reflektion kring val av teori. 
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Kapitel 4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens förutsättningar, studiens design i form 
av fallstudie och aktionsforskningsprocessens olika delar. Inledningsvis ges 
en kort beskrivning av studiens deltagare (urval) och hur aktionsprocessen 
startades. Därefter beskrivs aktionsforskningsprocessens olika steg. Där re-
dovisas hur data erhållits och i vilken form. Avsnittet om dataproduktion 
inleds med en översikt. Där kommenteras också intervjuer med lärarna och 
studiens inriktning. Efter beskrivningen av genomförandet och datapro-
duktionen redovisas hur analysarbetet genomförts. Här redovisas grunder 
och underlag för resultatbeskrivningen av gällande normer bland eleverna i 
form av gruppnormer och skolklassens dominerande normer, lärarnas do-
minerande normer samt för hur dessa normer skapar villkor och styr den 
sociala samvaron. Här ingår också underlag för en tematisk analys i form 
av hur kamp och dynamik gestaltas i skolklassen (se bilaga 2). Vidare be-
skrivs på vilket sätt analysförfarandet, av hur man kan förstå och förklara 
komplexiteten i ett mobbningsfall, har sett ut. Metodkapitlet avslutas med 
redovisning av etiska ställningstaganden, reflektioner och utmaningar. 

Inledningsvis kan också nämnas att aktionsforskningsprocessens tre ter-
miner kan följas och förstås med hjälp av ett flödesschema33 (se bilaga 1). 
Under aktionsforskningsprocessens gång förändras problemformulering-
arna34 (se bilaga 3) i samråd med lärarna. I kapitlet presenteras också ett 
verktyg som utvecklats och använts för detta ändamål: Studiens egen        
aktionsforskningsmodell (se figur 2).  

4.1 Studiens design: en fallstudie i en aktionsforskningsprocess 
Studien har genomförts som en fallstudie med hjälp av en aktionsforsk-
ningsprocess. Avsikten har varit att få till stånd en förbättring av den sociala 
samvaron i en skolklass. Processen bygger på att både elever och lärare 

                                                      
33 Processen kan fortsättningsvis i den här texten följas med hjälp av siffermarke-
ringar som är kopplade till flödesschemat (Fl.) för aktionsforskningsprocessen, ex.: 
[Fl. 2:8] betyder se flödesschemat i bilaga 1, termin nummer två, åttonde rutan. 
34 Problemformuleringarna ska här inte förväxlas med studiens fyra forskningsfrå-
gor (se kap. 1). Problemformuleringarna fungerar som riktningsgivare för aktions-
forskningsprocessen. Forskningsfrågorna ska vara riktningsgivare för aktionsforsk-
ningsstudien i sin helhet. 
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skulle bli delaktiga i förbättringsarbetet. Problemformuleringar och uppfölj-
ning gjordes genom bland annat nätverksträffar med lärare. 

4.1.1 Fallstudie 
Fallstudien beskriver hur elevers sociala samvaro i en specifik skolklass tar 
sig uttryck, förstås och förändras. Genomförandet av studien baserades på 
en förstudie där jag utvecklade och testade den sociografiska inventeringen 
(se s. 82), som i den här studien inledningsvis användes för att få kunskap 
om hur eleverna i skolklassen upplevde sin situation.  

Fallstudier tillåter komplexitet hos det undersökta fallet men kan även 
vara lämpliga i sådana här sammanhang eftersom både induktiva förhåll-
ningssätt och deduktiva kan kombineras. Föreliggande studie har huvud-
sakligen en induktiv inriktning, det vill säga studien tar sin utgångspunkt i 
den konkreta pedagogiska praktiken och dataproduktionen genererar resul-
tat som är av mer generell natur. Härigenom kan teoretisk förståelse utveck-
las. I fallstudier kan helheter med så täckande information som möjligt stu-
deras genom en holistisk ansats, vilket även innebär stor frihet när det gäller 
dataproduktion och analysteknik. Fallstudiedesignen ger ett stort utrymme 
för explorativa moment, vilket i den här studien innebär att studiens pro-
blemformuleringar vägleder forskare och lärare på ett sätt som synliggör 
komplexa fenomen i form av kränkande handlingar och normer som styr 
dessa. Åtminstone tre kriterier avgör om fallstudien är lämplig att genom-
föra: för det första att forskningsfrågorna är av deskriptiv eller förklarande 
karaktär. För det andra att forskaren önskar synliggöra en specifik situation 
och få en nära och djup förståelse av densamma, och för det tredje att denne 
önskar klargöra relationer och samband. Syftet med avhandlingens fallstu-
diebaserade forskning är främst explorativt deskriptivt med mål att få en 
ökad förståelse.  

Enligt Robert Yin (2006) finns det tre grundläggande steg vid designen 
av en fallstudie. Det första steget innebär en i många fall tentativ eller pre-
liminär definition av fallet som ska studeras vilken sedan kan omdefinieras. 
Det andra steget handlar om att bestämma sig för om studien ska bestå av 
ett eller flera fall. Det tredje steget handlar om att välja och använda teori. 
Ska fallet drivas utifrån teori och på ett problematiserat sätt eller till en bör-
jan vara öppet och först senare tillämpa aktualiserad och relevant teori? 
Aktionsforskningsprocessen kan beskrivas som att den pendlar mellan att 
förstå det som sker i skolklassens förbättringsarbete och sådana teorier som 
kopplar empirin till dessa, i syfte att förstå elevernas sociala samvaro.  
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Erikssons (2001) sociologiska teori utgör ett viktigt redskap för analys av 
data som påvisar att förbättringsarbetets mål inte nås: att uppnå en nollto-
lerans mot all form av kränkande behandling (se kap. 8-9). 

Sharan Merriam (1994) beskriver och definierar den kvalitativa fallstu-
dien som: en ”intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda 
enhet eller företeelse” (s. 29). Fallstudier skiljer sig från annan vetenskaplig 
kunskap när det gäller vilken kunskap som kan nås genom dem. Detta gör 
de enligt Merriam i fyra avseenden: kunskaperna är levande och konkreta, 
inte abstrakta eller teoretiska och ligger i linje med våra egna erfarenheter. 
De är mer kontextuella genom att de har sin grund i bestämda samman-
hang. På grund av att forskarens tolkning och generaliseringar görs i för-
hållande till tidigare kunskap och erfarenhet blir kunskapen mer utvecklad. 
Genererade kunskaper bygger slutligen i hög utsträckning på studier av en 
specifik population, vilket alltså gäller även för min studie. Hur dessa ovan 
nämnda kriterier kommer till uttryck i min studie konkretiseras under ru-
briken 4.5 Analys av data. Denna studies fall gäller elevers sociala samvaro 
som förbättringsarbete i en specifik skolklass. 

4.1.2 Aktionsforskningsprocessen  
Aktionsforskningsprocessen har genomförts under tre terminer. För att be-
skriva de olika stegen har jag utvecklat en modell (se figur 2) som beskriver 
spiralformade cykler. Designen bygger på aktionsforskningsspiraler (varv) 
som i olika steg genomförs enligt flödesschemat (se bilaga 1). Spiralen utgår 
från ett, av lärare och forskare gemensamt definierat problem. Genom ob-
servation, dialog och reflektion (enskilt och kollektivt) skapas ny kunskap 
som leder fram till en ny frågeställning. En central del i designen är de steg 
som bygger på den sociografiska inventeringen (se bilaga 4) vars metodo-
logiska verktyg är positioneringstrappan och samtalsfrågor som tillsam-
mans ger underlag för studiens andra problemformulering [Fl. 1:17]. Teori 
och praktik varvas under studiens gång. Varje spiralvarv innehåller kompo-
nenterna: förbättringsansats i skolklassen, observation, reflektion, och pla-
nering. Det går inte att numrera någon av komponenterna som nummer ett 
utan ett spiralvarv kan starta med utgångspunkt från olika komponenter 
men tågordningen är alltid densamma. Min aktionsforskningsmodell är ut-
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vecklad ur Stephen Kemmis (1980) modell som i sin tur är en vidareutveckl-
ing av Kurt Lewins tidiga aktionsforskningsmodell (1946).35 Hur analys-
processen av data utifrån aktionsforskningsmodellen fortgår och genererar 
resultat presenteras i de fyra resultatkapitlen.  
 

Figur 2. Aktionsforskningsmodell 
 
Aktionsforskning (AR - Action Research) kan betraktas som samlingsnam-
net för en palett olika forskningsansatser där det som förenar är kombinat-
ionen av en forskningsstrategi och en förändringsstrategi samt två involve-
rade parter, nämligen forskare och praktiker. Generellt handlar det om 
forskning som direkt eller indirekt vill medverka till att förändra männi-
skors levnadsvillkor genom att engagera dem som deltagare i förändrings-
arbetet. Forskaren intar både en kritisk och pedagogisk position i ambi-
tionen att medverka till förändringar. Tillsammans med deltagarna görs en 
lokalt förankrad problemformulering, förbättringsinsatser genomförs och 
utvärderas successivt under processen (Chiu 2003). Detta mönster präglar 
också min studie. Den inledningsvis gemensamt diskuterade och formule-
rade problemformuleringen blev följande:  

                                                      
35 Den modell jag utvecklat består precis som Lewins modell tolkad av Kemmis 
(1980) av flera cykler. En skillnad är att Lewins och Kemmis modeller är erfaren-
hetsbaserade medan min modell är framåtriktad och lösningsinriktad till sin karak-
tär, det vill säga den strävar efter att lösa upp något statiskt och att åstadkomma 
förändring i skolklassens sociala samvaro. 

Aktionsforskningsspiral

planering

Förbättringsansats i klassen 

observation

planering

reflektion

observation

Förbättringsansats i klassen 
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Lärare har under hela högstadieperioden eftersträvat att skapa ett bättre 
gruppklimat i klassen. Kränkande handlingar mellan eleverna har inte upp-
märksammats av vuxna inom skolan i den grad att det kan vara förklaringen 
till klimatet i klassen. Hur kan man skapa en öppenhet inom och mellan 
grupperna i klassen? Hur kan lärare få förståelse för det som styr gruppe-
ringarna?[Fl. 1:3]  

Samtliga deltagare har ansvar för forskningsprocessen, vilket innebär att 
forskaren är en i gruppen. Forskarens roll är att medvetandegöra och stärka 
deltagarna (empowerment), vilket i den här studien syftade till att medve-
tandegöra och stärka elever och lärare som grupp i arbetet med att förbättra 
den sociala samvaron. För att förbättra den egna praktiken genom ny kun-
skap är det nödvändigt att lärarna själva är med i processen (Rönnerman & 
Wennergren, 2012, s. 225), vilket särskilt betonas inom inriktningen Parti-
cipatory Action Research (PAR).36 I föreliggande studie var nätverksträf-
farna det forum där forskare och lärare möttes för att fokusera och tillsam-
mans bestämma hur aktionsforskningsarbetet skulle planeras och utföras. 

En förutsättning för att PAR-deltagare ska kunna komma med lösnings-
förslag är att de blir kritiskt medvetna om problemen de möter. I förelig-
gande studie reflekterade lärare kritiskt bland annat över sitt eget ansvar i 
situationer där elever utsätts för kränkande handlingar samt hur de på ett 
nytt sätt uppfattar och förstår skolklassens dominerande normer. Forskare 
som handleder PAR-grupper måste vara lyhörda för deltagarnas ökande 
medvetenhet. Forskaren bör sträva efter en dialog som sätter igång kritiskt 
tänkande bland deltagarna när de redogör för sina erfarenheter, vilket varit 
en vägledande princip i förbättringsarbetet. 

4.2 Urval 
En första kontakt togs med en representant från en kommuns utbildnings-
förvaltning för att se om intresse fanns att medverka i en studie där lärare 
skulle få delta i ett aktionsforskningsprojekt. Jag blev hänvisad till en rektor 

                                                      

36 Skillnaden mellan AR och PAR är enligt Agneta Hansson (2003) hur och i vilken 
grad aktörernas deltagande och medbestämmande tar sig uttryck i förändringsar-
betet. Hon skriver att forskare (t.ex. Dahlström 1980, Whyte et al. 1991, Finsrud 
1999, Reason & Bradury 2001, Svensson et al. 2002) har påtalat att det råder oklar-
heter i definitionen av aktionsforskning och att distinktionen mellan olika tradit-
ioner inom området många gånger är otydlig. Den svenska aktionsforskningen kan 
jämställas med det som William Foote Whyte (1991) och Max Elden och Morten 
Levin (1991) benämner ”participatory action research”.  
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som visade sig vara positivt inställd till att delta i projektet och som ansåg 
att det fanns flera skolklasser på skolan, där det förekom frågetecken kring 
klassens sociala samvaro. Rektorn valde ut en klass där undersökningen 
kunde ske. Efter en tid återkom skolledaren dock för att meddela att lärarna 
inte var beredda att lägga ner den tid som jag ansåg vara ett minimum för 
det projekt som planerades. Rektorn valde därför att dra sig ur projektet. 

 En annan högstadieskola kontaktades, årskurs 7-9 i en mindre mellan-
svensk kommun. Skolan tar emot elever från olika delar av kommunen uti-
från de regler som gäller för det fria skolvalet, vilket innebär att elever från 
olika mellanstadieskolor i kommunen kan placeras där. Det visade sig att 
några lärare i en åk 8 var intresserade av att delta i studien (se vidare nedan). 
De uttryckte ett behov av förändring eftersom den sociala samvaron i klas-
sen upplevdes som problematisk. 

4.2.1 Deltagande lärare 
I studien deltar fyra i klassen undervisande lärare vilka ingår i ett gemen-
samt arbetslag. Samtliga har adekvat utbildning för sina ämnen. Två av lä-
rarna, Göran (alla egennamn är fingerade) och Camilla är klassförestån-
dare. Göran undervisar dessa elever i ämnet idrott. Camilla, undervisar ele-
verna i svenska och samhällsorienterande ämnen, Nisse, undervisar eleverna 
i naturorienterande ämnen. Maud undervisar eleverna i matematik. Dessa 
fyra lärare har arbetat tillsammans under en längre tidsperiod och känner 
därför varandra väl. Camilla har arbetat som lärare i ca 15 år, de övriga 
dubbelt så länge. 

4.2.2 Deltagande elever 
I studien deltar 24 elever varav 13 pojkar och 11 flickor. Två elever väljer 
att inte delta i studien. Eleverna har tidigare varit placerade på olika mel-
lanstadieskolor, varav vissa är belägna på landsbygden medan andra finns i 
centralorten. Två elever har invandrarbakgrund. En av dessa, eleven Emina 
återkommer i studiens fyra resultatkapitel som en röd tråd för att exempli-
fiera hur en elevs utsatta situation kan förstås i ett ”tvingande system”. An-
ledningen till valet av eleven Emina är att hon för det första är en utsatt 
elev. För det andra visar hon sig vara i hög grad aktiv vad gäller att komma 
med bidrag till lärarna för att få dem att förstå vad som behöver göras för 
att uppnå målet en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. För 
det tredje är hon den enda eleven som på egen hand förmått att ”klättra” 
upp i skolklassens hierarki, vilket hon också själv beskriver. För det fjärde 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   81 
 

är lärarna ej överens om hur hennes utsatta situation ska hanteras för att 
Emina ska inkluderas i skolklassens sociala samvaro.  

En avgränsning görs för studien genom att undersöka elevers föreställ-
ningar om den sociala samvaron i en specifik skolklass under den samlade 
skoldagen, det vill säga all pågående verksamhet (lektioner, raster, till och 
från skolan etc). Det är relationen mellan de berörda inom klassen som fo-
kuseras. Jag är dock medveten om att många fler sidor av social samvaro 
kan uppstå inom skolans ramar (med andra aktörer än de som finns i den 
egna skolklassen), inte minst i ett mobbningssammanhang. Det framkom-
mer vid kartläggningarna37 att elever även utsätts av elever från andra skol-
klasser. Denna information noteras och överlämnas till respektive klassfö-
reståndare, något som utlovas vid det inledande föräldramötet38, innan stu-
dien påbörjas. Eleverna var medvetna om att synliggjorda kränkande hand-
lingar skulle diskuteras men att ingen elev skulle ”utelämnas” utan att det 
skulle ske på ett sätt som eleven själv kände sig bekväm med. 

4.2.3 Presentation av studien för berörda parter 
För att skapa delaktighet hos berörda parter inför studiens genomförande 
gjordes en presentation i flera steg. I informationen till lärarna vid det första 
tillfället beskrevs att studien är en aktionsinriktad studie, där avsikten är att 
kartlägga och arbeta med den sociala samvaron i en skolklass eftersom lä-
rarna ansåg att behov förelåg. Därefter genomfördes ett personligt möte 
med rektor för att mer detaljerat informera om studiens syfte och metod. 
Positioneringstrappan (se figur 3) presenterades här för rektorn. En skriftlig 
beskrivning av studien gjordes som ett underlag för kommande information 
till lärarna. Jag träffade lärarna och presenterade studiens syfte och metod 
i detalj och tillfälle gavs att ställa frågor.39 Vid detta tillfälle presenterades 
positioneringstrappan även för lärarna. Vid mötet överlämnades en sam-
tyckesblankett med information om studiens syfte och metod (se bilaga 5).  

Lärarna gavs möjlighet att överväga sitt deltagande i studien, ställa frågor 
och få förtydliganden om studien av forskaren via mail och telefon. Samtliga 
lärare valde dock att skriva på samtyckesblanketten vid sittande bord. Där-
efter skickade klassföreståndarna ut en kallelse till berörda vårdnadshavare 
om ett föräldramöte. Detta gjordes i början av vårterminen 2010. Av kal-

                                                      
37 [Fl. 1:4] 
38 [Fl. 1:2] 
39 [Fl. 1:1] 
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lelsen framgick att information om ett eventuellt deltagande i en forsknings-
studie skulle ges, att forskare och klassföreståndare skulle närvara och att 
möjlighet att ställa frågor fanns. Under föräldramötet40  lämnades en sam-
tyckesblankett (se bilaga 6) med information om studiens syfte och metod, 
riktad till vårdnadshavare och elev. Samtyckesblanketten med information 
kunde även översättas till elevers hemspråk vilket dock inte visade sig vara 
aktuellt. Innan föräldramötet gav klassföreståndarna eleverna information 
om studien. På grund av min strävan efter att ha en neutral roll gentemot 
eleverna samt i största utsträckning ”hålla mig i bakgrunden” under stu-
diens gång, gavs informationen till eleverna av klassföreståndarna. Min in-
tention var att jag inte skulle uppfattas av eleverna som en lärare. Detta var 
också ett led i att betona lärarnas ansvar i arbetsprocessen. Informationen 
till eleverna var densamma som den skriftliga information som bifogades 
inbjudan till föräldramötet.  

I ett senare skede i processen uppkom behov av ett förnyat samtycke från 
berörda lärare på grund av resultat som analyserats fram efter att studien 
avslutats. För att kunna redovisa dessa resultat valde jag att be om ett aktivt 
samtycke41 med hjälp av en förnyad samtyckesblankett (se bilaga 7). 

4.3 Förbättringsprocessens olika steg 
Som framgått ovan har aktionsstudien sin utgångspunkt i ett uttalat behov 
av berörda lärare om att åstadkomma en förbättring av elevers sociala sam-
varo i en specifik skolklass. Fyra av klassens lärare (inklusive de två klass-
föreståndarna) diskuterade tillsammans med mig hur studien och arbetet 
skulle genomföras. Aktionsforskningsprocessen kan översiktligt beskrivas 
som en process i tre steg: från inventering till problematisering samt dekon-
struktion av normer.  

Det första steget utgjordes av en sociografisk inventering (se bilaga 4), 
vars syfte var att ge en bild av hur var och en av eleverna upplever sin situ-
ation i skolklassens sociala samvaro utifrån positioneringar och gruppe-
ringar.42 Den samlade bilden av hur var och en av eleverna upplevde sin 
situation resulterade sedan i fem olika kartläggningsresultat: Kartläggning 

                                                      
40 [Fl. 1:2] 
41 Lärarna kontaktas först enskilt via telefon där jag informerar om de resultat som 
framkommit samt om mitt önskemål om ett förnyat samtycke. 
42 [Fl. 1:4] 
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A, B, C, D och E (se rubrik 4.5.2).43 Av dessa är A, C och E analyserade 
resultat från den sociografiska inventeringen, där samtliga elever fick ge sin 
bild av sin egen situation i skolklassen. De fyra lärarna genomförde reflekt-
ionsuppgifter till dessa tre kartläggningar.44 Kartläggningarna B och D be-
står endast av rena citat från den sociografiska inventeringen där eleverna 
gav förslag på hur de ville ha det i skolklassens sociala samvaro samt hur 
man kan gå tillväga för att förbättra situationen i klassen. Samtliga fem 
kartläggningar har legat till grund för det förbättringsarbete som därefter 
under tre terminer bedrivits i klassen. 

Det andra steget i förbättringsansatsen bedrevs i form av problematise-
ring av kränkningar i syfte att medvetandegöra elever om de kränkande 
handlingar som synliggjorts vid de individuella inventeringarna samt deras 
ansvar här.45 Resultaten presenterades för eleverna med hjälp av analysen 
som gjorts i Kartläggning C (resultatet redovisas som sociogram i bilaga 8).  

Det tredje steget i förbättringsansatsen bedrevs på normnivå för att gå 
ytterligare ett steg och tillsammans med eleverna dekonstruera de domine-
rande normer som visat sig styra i skolklassen.46   

4.3.1 Sociografisk inventering - kartläggning av elevernas föreställningar 
med fokus på utsatthet  
Den sociografiska inventeringen utgör navet i kartläggningsarbetet. I det 
inledande kapitlet redovisas ett antal antaganden som denna studie vilar på. 
Två av dessa antaganden har relevans för den kartläggningsmetod som möj-
liggör att få kunskap om hur elever i den specifika skolklassen upplever sin 
situation. Det första antagandet är att det är eleverna själva som har en 
kunskap om sin situation i skolklassens sociala samvaro. Eleven som individ 
och dennes erfarande liksom hur andra erfar individens positionering och 
gruppering i klassen behöver undersökas för att förstå villkoren för interve-
nering i samband med arbete mot kränkningar. Det andra antagandet är att 
elever grupperar och positionerar sig inom skolklassens ram. Därför har 
elevernas sociala samvaro utifrån just grupperingar och positioneringar stu-
derats.  

                                                      
43 [Fl. 1:10] 
44 [Fl. 1:12-13,1:15] 
45 [Fl. 2:6] 
46 [Fl. 2:19] 
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4.3.1.1 Positioneringstrappan 
Under en period av drygt tio år har jag i mitt arbete som lärare vid förskola 
och grundskola tillsammans med barn/elever och andra lärare utvecklat en 
positioneringstrappa (se figur 3 nedan). Den har använts som redskap i kart-
läggningen. Den innebär att elever och lärare, individuellt med hjälp av en 
positioneringstrappa, ger sin bild av den sociala samvaron i skolklassen med 
fokus på grupperingar, positioneringar och sociala processer.   

Positioneringstrappan är dubbelsidig med fem nivåer åt båda hållen. Dess 
högra sida visar positioneringar, dess vänstra visar grupperingar. Trappans 
högra del visar hur eleven uppfattar individuella positioneringar och hur 
dessa enligt eleven förhåller sig till varandra. Då eleven själv definierar ni-
våernas ”betydelse” synliggörs elevens egna värderingar. Trappans vänstra 
sida visar om det finns grupperingar och i så fall hur de ser ut och förhåller 
sig till varandra. När de fem stegen här beskrivs synliggörs skolklassens do-
minerande normer (exempel, se figur 5, bilaga 8). Vid efterföljande inter-
vjusamtal fungerar bilden av elevens ”ifyllda” trappa som ett stöd, eleven 
får tillfälle att förklara hur hen tänkt kring sina beskrivna grupperingar och 
positioneringar. 

”Hur ni har det tillsammans i klassen” 

Grupperingar                          Individuella positioner

Översta steget (Nivå 1): Hög position
Nedersta steget (Nivå 5): Låg position

1

2

3
4

5

2

3

4

5

 
Figur 3. Positioneringstrappa 
 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   85 
 

I förstudier har jag bland annat tagit hjälp av elever att prova och utveckla 
positioneringstrappan. Alternativa steg i form av 3 eller 4 har diskuterats 
men fem steg har föredragits, bland annat därför att det ger fler möjligheter 
till mer nyanserade beskrivningar.   

4.3.1.2 Arbetsgång vid sociografisk inventering - kartläggning av ele-
vernas föreställningar 
I det följande beskrivs hur en kartläggning kan gå till. Det individuella mötet 
med eleverna inleds med att eleven först får berätta lite om sig själv. Därefter 
används följande arbetsgång: 
 

1. Positioneringstrappan presenteras för eleven. 
2.  Eleven ombeds med hjälp av en klasslista sätta ut positioneringar 

på trappans högra sida – en elev i taget på den nivå hen tycker 
passar bäst. Samtliga elever inklusive eleven själv måste placeras 
ut. Eleven behöver inte använda alla nivåerna om inte hen anser 
att det är befogat. Däremot ombeds eleven definiera trappans 
samtliga nivåer. 

3. På motsvarande sätt ombeds eleven att placera ut grupperingar på 
trappans vänstra sida. Detta görs genom att kamrater som tillhör 
en viss grupp ringas in och placeras på den nivå eleven tycker 
stämmer.  En elev kan ingå i flera grupper. Eventuella ledare i 
grupperna markeras genom att deras namn stryks under. Eleven 
behöver inte heller här använda alla nivåerna om det inte anses 
befogat. Däremot ombeds eleven definiera trappans samtliga 
nivåer.  

4. Samtalsdel, där eleven får besvara frågorna som beskrivs i sin hel-
het i bilaga 4 under rubriken: Intervjuguide vt-2010.  

5. Eleven ombeds att skissa/skriva ner hur hen tycker att den sociala 
samvaron i skolklassen borde se ut och ett efterföljande samtal 
kring detta genomförs. 

  

Samtalens struktur 
I anslutning till positioneringstrappan genomförs ett tillhörande samtal med 
var och en av eleverna. Följande frågeområden behandlas vid intervjuerna: 
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1. Elevens föreställning om positioneringar i skolklassen – om såd-
ana finns och hur de tar sig uttryck. 

2. Elevens föreställning om grupperingar i skolklassen – om sådana 
finns och hur de tar sig uttryck. 

3. Samtalsklimat (deliberativ delaktighet) – möjlighet respektive be-
gränsningar för eleven att komma till tals och bli lyssnad på. 

4. Att bli respekterad – begränsas eleven i att känna sig respekte-
rad? 

5. Frågor som är formulerade med utgångspunkt från lärarnas och 
forskarens inledande gemensamma problemformulering och uti-
från de normer elever gett uttryck för vid kartläggningen. Vid 
formuleringen av aktionsforskningens inledande problemformu-
lering hade en lärare önskemål om att försöka få reda på om ele-
verna upplevde kränkande handlingar på lärarens egna lektioner.  

4.3.1.3 Kommentarer om genomförandet av kartläggningen  
Lärare och vårdnadshavare informerades om att studien skulle inledas med 
en kartläggning för att få fram en bild av skolklassens sociala samvaro, och 
att jag tillsammans med lärarna därefter skulle upprätta en plan för det fort-
satta förbättringsarbetet i klassen samt att projektet också skulle mynna ut 
i en doktorsavhandling.  

Det bör observeras att positioneringstrappan inte presenterades vare sig 
för vårdnadshavare eller för elever innan studien påbörjades för att undvika 
att studiens syfte och resultat skulle kunna påverkas. För det första var det 
viktigt att positioneringstrappan presenterades på rätt sätt och likadant för 
alla elever. Presentationen skedde på följande sätt: ”Jag är intresserad av 
om det finns positioneringar och grupperingar i klassen. Den här modellen 
kan vara ett sätt att visa hur det ser ut”. För det andra utgick jag från att 
positioneringstrappan fanns med som ett sätt att beskriva positioneringar 
och grupperingar. Om en elev var tveksam till att använda positionerings-
trappan, var jag ändå intresserad av att få ta del av elevens föreställningar 
om positioneringar och grupperingar. Vid presentation av studien för lärare 
och därefter för vårdnadshavare gav jag bland annat följande information: 
”Det har visat sig i tidigare forskning att det är svårt att komma åt exem-
pelvis kränkningar och mobbning inte minst bland elever på högstadiet”. 
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Jag hänvisade här till sju problemområden47 som belyser det faktum att sko-
lan som institution tycks ha svårt att komma åt kränknings- och mobb-
ningsproblematiken. Vidare redogjordes för mitt sätt att försöka komma åt 
problemet med kränkningar och mobbning genom att utgå från att eleverna 
själva har ingående kunskap om sin situation i den sociala samvaron i skol-
klassen, och att jag ville undersöka den utifrån frågor som rör grupperingar 
och positioneringar. Jag förklarade också att grupperingar och positione-
ringar kan uppstå i en skolklass – att dessa kan vara harmlösa eller skadliga 
och ibland leda till att vissa barn lämnas utanför. Information gavs även om 
att tid skulle ägnas åt att försöka få fram en bild av den sociala samvaron i 
skolklassen, något som skulle kunna bidra till att grupperingar och posit-
ioneringar förbättras.  

Analys av elevernas individuella kartläggningar48 presenterades i en sam-
manfattning för lärarna. Det nämndes att varje enskild elev själv skulle av-
göra om det var någon information som inte skulle få lämnas vidare till 
lärarna. Detta såg jag inte som något problem ur ett ”resultatperspektiv”, 
då exempelvis stoff som en elev kunde välja att inte delge lärarna ändå 
skulle kunna användas i förbättringsarbetet genom att det presenterades av 
mig för lärarna som en ”sammanvägd bild av någon elevs situation”. Hur 
materialet analyserades och sammanställdes beskrivs under rubrik 4.5 Ana-
lys av data. 

4.3.2 Nätverksträffar med lärarna 
Under studiens tre terminer hade lärare och forskare 14 nätverksträffar (se 
bilaga 9). Här följer en sammanfattning av tre terminers nätverksträffar och 

                                                      
47 De områden som avses är: (1) Kränkningar och mobbning förekommer i svenska 
skolor. (2) Sådana handlingar kan ske på ett sätt som kan vara svårt för lärare att 
upptäcka. (3) Eleverna uppfattar brister hos vuxna i hanteringen av kränkningar, 
att de inte alltid ingriper samt att lärare har svårigheter att intervenera. (4) Elever 
undviker i hög grad att berätta för vuxna hemma och i skolan när de utsätts för 
kränkande handlingar med risk för att betraktas som ”tjallare”. (5) Det föreligger 
skillnader i bedömningen av vad som kan vara kränkande handlingar och mobb-
ning, inte bara lärare emellan utan även mellan lärare och elever. (6) Kränkande 
handlingar förekommer bland annat i skolan som medel i elevers relationsarbete och 
livsförståelselärande. (7) Det finns brister i skolornas arbete med likabehandlings-
planen eller som den numera kallas den årliga planen för arbetet mot diskriminering, 
kränkande handlingar och mobbning. 
48 [Fl. 1:11-12,1:14] 
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en kort redovisning av det arbete som lärare genomfört under respektive 
termin.  

Termin 1, sammanfattning av nätverksträffarna nr. 1-949 
 Under den här terminen reflekterade lärarna över resultaten från de fem 
kartläggningsresultaten, A-E – se vidare rubrik 4.5.2 (resultat från A och C 
redovisas dock i bilaga 8). De informerades om kränkande handlingar, 
grupperingar, positioneringar, dominerande normer och elevers situationer 
i den aktuella skolklassens sociala samvaro. Termin 1 utgörs huvudsakligen 
av en inventeringsfas. 

Termin 2, sammanfattning av nätverksträffarna nr. 10-1250 
Termin 2 utgjordes inledningsvis av en problematiseringsfas som successivt 
övergick i en dekonstruktionsfas av normerna. Individuella samtal fördes 
mellan klassföreståndarna och eleverna om de kränkande handlingar som 
synliggjorts och var och ens ansvar i detta. Lärarna redogjorde för dessa 
samtal på nätverksträffarna. Lärarna genomförde dessutom individuella 
samtal med elever och vårdnadshavare om kränkande handlingar som fram-
kommit och hur eleven kunde upphöra med dessa.51 Utsatta elever och deras 
vårdnadshavare informerades om kränkande handlingar och hur dessa 
kunde bemötas. Muntliga och skriftliga åtgärdsplaner upprättades. En över-
gång från kränkningsperspektiv till normperspektiv skedde när det stod 
klart att de normsättande eleverna inte var villiga att förändra sina negativa 
beteenden. Fokus riktades nu alltmer emot att dekonstruera och synliggöra 
normer som visat sig under arbetsprocessen.  

Termin 3, sammanfattning av nätverksträffarna nr. 13-14 samt en frivillig 
träff52 
Lärarna började dekonstruera dominerande normer tillsammans med ele-
verna.53 De normsättande eleverna intervjuades och det framkom att de 
upplevde att lärarna agerar olika vad gäller kränkande handlingar och 

                                                      
49 [Fl. 1:3,1:5,1:7,1:11-15,1:17] 
50 [Fl. 2:4,2:9,2:18] 
51 [Fl. 2:17] 
52 [Fl. 3:14,3:19,3:23] 
53 [Fl. 2:19] 
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mobbning.54 Det framkom också att det fanns en splittring mellan lärarna 
vad gäller att bemöta de normsättande eleverna. De normsättande elevernas 
bild av lärarnas olika förhållningssätt presenterades för lärarna i par eller 
enskilt. Därefter fördes en diskussion mellan forskare och lärare som ledde 
fram till en förändring av fokus mot att förstå hur elever använder sig av 
lärare för att inte behöva förändra negativa beteenden.55 Inledningsvis stod 
dekonstruktion av elevernas normer i fokus, men senare under termin 3 ak-
tualiserades alltmer de berörda lärarnas normer. 

Överenskommelsen med medaktörerna (lärarna) var att jag inför varje 
nätverksträff skulle ge förslag på dagordning. Syftet var att lärarna skulle 
ha möjlighet att känna delaktighet och kunna påverka innehållet. Samtliga 
nätverksträffar spelades in. Efteråt lyssnade jag igenom inspelningen och 
skrev ner mina reflektioner i en logg för att i ett senare läge i förändrings-
processen kunna ta del av och förstå spontana reflektioner. Mina ned-
skrivna reflektioner låg till grund för planering av nästa nätverksträff och 
även till förslag på nya problemformuleringar. 

4.3.3 Problemformuleringar i förändringsprocessen  
Under förändringsprocessen sker en förändring av problemformuleringen. 
Ovan (se rubrik 4.1.2 Aktionsforskningsprocessen) har den första problem-
formuleringen angetts och den förändrades tre gånger under de tre termi-
nerna. Diskussion mellan lärare och forskare fördes via e-mail och samtal 
om hur problemformuleringarna skulle utformas för att kunna få rätt in-
riktning på förbättringsinsatsen. Hur man identifierar och formulerar pro-
blemet avgör vilka insatser och åtgärder som kan anses relevanta. Därför 
var denna del i arbetet en central del i processen. Den sista problemformu-
leringen, nr. fyra56, kom att lyda på följande sätt: 

De elever som har en hög position och som upprätthåller de dominerande 
normerna har visat sig vara ovilliga till att ändra på sina beteenden. Dessa 
elever försvarar sina beteenden och tycker inte att de behöver ta ansvar för 
att förbättra klimatet i klassen. Hur kan dessa elever medvetandegöras om 
sitt ansvar för att medverka i klassens förbättringsarbete? 

Problemformulering nr. fyra formulerades i början av termin tre efter det 
att lärarna påbörjat arbetet med att tillsammans med eleverna dekonstruera 

                                                      
54 [Fl. 3:8] 
55 [Fl. 3:19] 
56 [Fl. 3:4] 
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skolklassens dominerande normer. Under termin tre breddades studiens fo-
kus genom att det visat sig att lärarna tycks vara en del av problemet57 i 
förbättringsarbetet, vilket tidigare fokuserat mot elevernas sociala samvaro 
men som nu även inbegrep lärarnas roller. Denna nya inriktning läggs pa-
rallellt med den fjärde problemformuleringen.58 Det är med hänsyn till lä-
rarna själva och resultatets känsliga karaktär som jag avstår från att till-
sammans med lärarna skriva ned en ny, femte problemformulering. Vid en 
sådan formulering kunde en situation uppstå där lärarna tvingades att ställa 
sig mot varandra på ett sätt som jag kunde ha svårigheter att hantera. 

Varje aktionsforskningsspiral utgörs av den förbättringsinsats som lärare 
och forskare gör tillsammans med utgångspunkt från det som står i den 
aktuella problemformuleringen (se figur 2). Reflektion över förbättringsar-
betets utfall kom till stånd genom diskussioner vid de 14 nätverksträffarna, 
vid individuella intervjuer med lärare samt mailkonversation. Kartlägg-
ningen tillsammans med eleverna och nätverksträffarna med lärarna har 
översiktligt redovisats ovan och har genererat mycket data som grund för 
analys och redovisning. Dessutom har data erhållits i form av intervjuer och 
mailkonversationer i olika former. Begränsat utrymme och strävan efter 
kommunikativ klarhet (eller med andra ord: ambitionen att läsaren inte ska 
drunkna i alla detaljer i en komplex arbetsprocess) har medfört att en rad 
detaljer utelämnats. Avsikten i redovisningen ovan om ramar och inriktning 
av arbetsprocessen har varit att ge en så koncis översikt som möjligt som 
grund för de resultat som presenteras i kommande kapitel. Efter denna re-
dogörelse ska dock först redovisas vilken typ av data som genererats samt 
hur de analyserats. 

4.4 Dataproduktion 
I detta avsnitt ges en översikt över dataproduktionen, dess omfattning, syfte 
och metoder som använts i anslutning till kartläggningen.  Eftersom de be-
rörda lärarna har en central roll i förbättringsarbetet har också tillfogats en 
kommentar om intervjuer med lärarna. 

4.4.1 Översikt av erhållna data 
Inom ramen för studiens aktionsforskningsansats (PAR) har jag använt 
olika redskap som instrument för att få fram data. Förutom data via den 
                                                      
57 Problematiken som uppstår när lärares roller blir forskningsobjekt diskuteras un-
der rubriken 4.6.1 Ändring av fokus och ny klassammansättning.  
58 [Fl. 3:18] 
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sociografiska inventeringen består datamaterialet av individuella elevinter-
vjuer59 (23 h), grupp-/parintervjuer med elever (6 h), nätverksträffar med 
lärare i fokusgrupper (10 h) samt individuella lärarintervjuer (4 h). All data 
utgörs av ljudupptagningar med hjälp av MP-3 spelare. Dessutom består 
data av skriftliga elev- och lärarresponser samt mailkonversation med lärare 
och elever. Det inspelade material som producerats via samtal med lärare 
och elever är omfattande. Jag valde att transkribera det, vilket resulterat i 
delbeskrivningarna A-E. Intervjuerna transkriberades60 ordagrant med pa-
user och olika läten såsom exempelvis fniss och skratt inlagda. Jag har dess-
utom transkriberat de individuella lärarintervjuerna på samma sätt.  
 

• Metoden sociografisk inventering, (se bilaga 4)61 användes i syfte 
att få en bild av hur elever i en skolklass upplever sin situation uti-
från positioneringar och grupperingar.  

• Den sociografiska inventeringen62 användes därefter också för att 
ta del av lärarnas bild63 av elevernas sociala samvaro med fokus på 
grupperingar,64 samt om och i så fall hur lärarna försökte påverka 
de beskrivna grupperingarna.  

                                                      
59 Dessa intervjuer baseras på den sociografiska inventeringen. 
60 Citaten ska läsas enligt följande transkriptionstecken: 

….    Pauser 

Kursiv text         Betoning 

[…]                   Ett stycke eller ord i samma turtagning har tagits                  

                                                   bort 

(Text inom parentes)   Mina egna kommentarer, beskrivningar av käns-
liga ämnen och/eller omskrivningar för att 
skydda individer. 

Fniss/skratt     Exempel på ljud som har markerats 
61  [Fl. 1:4] 
62 [Fl. 1:5] 
63 När lärarna genomförde inventeringarna på positioneringstrappan fick de i an-
slutning till den skriva ner svar på några frågor som senare diskuterades vid en nät-
verksträff. 
64 Observera att de fyra lärarna i detta läge under aktionsforskningsprocessen har 
rollen som medaktörer i aktionsforskningen och att de först under termin 3 även får 
rollen som studieobjekt. Lärarna reflekterade kring de grupperingar de gjort men 
även hur dessa eventuellt kunde kopplas till elevernas lärande. Detta har dock inte 
analyserats. 
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• Skriftlig respons (från de fyra lärarna)65 i syfte att få ta del av hur 
lärare ville utforma ett förbättringsarbete, ge dem delaktighet i 
detta arbete och erbjuda möjliga hanledningsinstrument i form av 
dialog kring hur de kan hantera olika situationer. Skriftlig inform-
ation såsom denna erbjöds under hela studien.  

• Individuella intervjuer med lärare66 användes i syfte att få kunskap 
om hur lärarna i studien önskade att förbättringsarbetet skulle pla-
neras och genomföras. Intervjuerna genomfördes under termin två 
och tre. Skriftliga responser från lärare (se punkt ovan) låg till 
grund för dessa individuella intervjuer. Under studiens nätverks-
träffar som utformades genom data som framkom från bland annat 
lärares utsagor fördes samtal som genererade ny data. Den mail-
konversation som presenteras nedan i punkten (mailkonversation 
med lärarna) hade ofta beröringspunkter med sådant som behand-
lats under tidigare nätverksträffar. 

• Skriftliga elevresponser (reflektioner)67 i syfte att ge elever möjlig-
het till att komma till tals och kunna påverka aktionsforsknings-
processen för att kunna förbättra sin egen och andra elevers situa-
tion. Elevresponser som dessa användes av lärarna och mig under 
senare delen av termin ett samt under termin två och tre. 

• Intervjuer med elever (par- eller grupp)68 i syfte att få ta del av hur 
eleverna resonerar om de dominerande normer som visat sig styra 
skolklassens sociala samvaro. Var och en av eleverna fick vid den 
inledande sociografiska inventeringen69 framföra önskemål om det 
fanns några klasskamrater som de på ett tryggt sätt kunde tänka 
sig att genomföra gruppintervjuer tillsammans med. Grupp- och 
parintervjuer genomfördes vid ett tillfälle under senare hälften av 
studien.  

                                                      
65 [Fl. 1:5,1:12-13,1:15, 2:1, 2:3,2:13,2:16,3:9] 
66 [Fl. 2:5,2:14,3:5 (spontan)] 
67 [Fl. 2:11,2:20,3:12,3:21] 
68 [Fl. 2:22,3:3,3:8] 
69 [Fl. 1:4] 
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• Mailkonversation70 med lärarna (följdfrågor) utformades för att lä-
rarna och jag på ett enkelt sätt skulle kunna ställa frågor till 
varandra, ha en dialog och kunna fatta gemensamma beslut i akt-
ionsforskningsprocessen. Denna form av konversation användes av 
lärarna i olika hög grad under hela studien.  

• Mailkonversation med elever71 i syfte att de skulle kunna påverka 
aktionsforskningsprocessen genom att direkt till forskaren kunna 
ge men också få information. Denna konversation användes i 
mycket låg grad av eleverna. 

Individuella intervjuer med lärare  
Lärares synpunkter tillhandahölls bland annat genom individuella inter-
vjuer. Deras roll under aktionsforskningens två första terminer kan beskri-
vas som likvärdiga medaktörer i en förändringsprocess. Deras reflektioner 
på kartläggningsresultaten72 A, C och E (se rubrik 4.5.2)73 låg till grund för 
de individuella intervjuer74 som jag gör för att få ta del av lärarnas bild av 
hur förbättringsarbetet upplevts samt vad lärarna förväntade sig inför det 
fortsatta arbetet i skolklassen. Följande intervjufrågor ställdes: 
 

• Sammanfatta dina reflektioner från ditt deltagande i studien förra/ 
första terminen. 

• Dina tankar inför kommande termin? 
• Uppföljning av lärarnas uppgift: ”Kommentarer kring varje elev i 

anslutning till kartläggning C” (se rubrik 4.5.2) Be lärarna kom-
mentera de elever som de inte skriftligt kommenterat. 

• Känner du igen resultaten (hittills) från kartläggningarna från tidi-
gare klasser du haft eller har? 

 
Intervjuerna med de fyra lärarna tog ca 40 minuter för var och en och tran-
skriberades. Transkriberingarna har använts framförallt i syfte att på ett 

                                                      
70 [Fl.2:3, 2:10, 2:12-13, 2:16,2:19-20,3:6,3:9-10,3:13,3:22,3:24-28] 
71 [Fl. 3:21] 
72 Fortsättningsvis i denna text benämns dessa kartläggningar som antingen kart-
läggning A-E eller delbeskrivning A-E. 
73 [Fl. 1:12,1:13,1:15] 
74 [Fl. 2:5,2:14,3:5 (spontan)]  
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respektfullt sätt kunna möta och ge var och en av lärarna en bra handled-
ning. Noteras bör att syftet med intervjun var att få kunskap för att kunna 
möta och stödja lärarna i rollen som medaktörer i förbättringsarbetet på ett 
bra sätt. Lärarna var således inte en del av ”forskningsobjektet” vid inter-
vjutillfället.  

4.5 Analys av data  
I detta avsnitt redogörs för hur studiens data har analyserats. Inledningsvis 
beskrivs hur jag förhållit mig till analyserade data. Efter denna genomgång 
redogörs för hur analysen gjorts i olika steg. 

4.5.1 Analysförfarande  
Inledningsvis kan konstateras att studien har en ideografisk inriktning, dvs. 
beskrivande av individuella fall eller konkreta situationer. Mer generellt kan 
också sägas att forskarens uppgift med dessa utgångspunkter är att inte ta 
något för givet eller att utgå från någon hypotes utan sträva efter att i det 
komplexa och mångfacetterade urskilja mönster, systematisera och abstra-
hera denna verklighet, dvs. att göra den gripbar och att begreppsliggöra den.  

I en aktionsforskningsstudie har forskaren en aktiv roll på så sätt att hen 
är inkluderad i en pågående förändringsprocess. Forskarrollen präglas av 
öppenhet, i form av ”subjektivitet” – i betydelsen ej utomstående i forsk-
ningsprocessen – och deltagande. Forskaren närmar sig forskningsobjektet 
utifrån sin egen förförståelse – tankar, känslor och kunskap hos forskaren 
– vilket främst ses som en tillgång, inte ett problem i processen. Urvalet som 
görs under aktionsforskningsprocessen vägleds ytterst av syfte och fråge-
ställningar. Mer operationellt betyder det dels de problemformuleringar 
som fokuseras i förbättringsarbetet, dels målet i förbättringsarbetet: en noll-
tolerans vad gäller all form av kränkande handlingar. Kvaliteten i studien 
är avhängig hur väl underbyggd argumenteringen är för det resultat som 
presenteras. Det bör observeras att resultatet i sådana här studier är likty-
digt med redovisningen av den tolkning som författaren gör, baserat på em-
piriska data och vad tidigare forskning och erfarenhet visar. Att erhålla data 
har byggt på närhet och delaktighet, men i analysarbetet har denna närhet 
också förenats med strävan efter distans för att kunna se mönster och sam-
manhang.  

Sammanfattningsvis betyder det att studien utgår från ett givet problem 
(avsaknad av kunskap om den sociala samvaron) och huvudsakligen har en 
induktiv inriktning. Studiens design har beskrivits som en fallstudie och stu-
derar fallet, elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i skolan. Det 
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som ovan har angetts är grunden i forskningsprocessen, inte minst i arbetet 
med analys av data.  

4.5.2 Delbeskrivningar av elevers föreställningar om den sociala samva-
ron75  
Kartläggningens syfte är att synliggöra och analysera skolklassens domine-
rande normer, det vill säga elevernas föreställningar om den sociala samva-
ron, hur den formas av föreställningar om deras egen och andras positioner 
i klassen vilket får konsekvenser för förväntade handlingar och bemötande. 
För att systematisera all data från kartläggningarna presenterades inform-
ationen i form av resultat som fem delbeskrivningar för lärarna i studien, 
vilka i ett senare skede76 även användes av lärarna i förbättringsarbetet med 
eleverna: 
Delbeskrivning A – Klassen ur ett grupp- och normkritiskt77 perspektiv 
Delbeskrivning B – Så här vill vi ha det i klassen – elevcitat 
Delbeskrivning C – Handlingar som av eleverna upplevs som nedsättande 
och på något sätt kränkande 
Delbeskrivning D – Så här kan vi göra – elevcitat 
Delbeskrivning E – Analysresultat av hur var och en av eleverna uppfattar 
sin egen situation i klassen och relationen till de övriga 

Delbeskrivning A78 
I denna kartläggning synliggörs och analyseras grupperingar och position-
eringar samt skolklassens dominerande normer. Resultatet exemplifieras i 
figur 5, bilaga 8. För att kunna synliggöra och beskriva de dominerande 
normerna med hjälp av positioneringstrappan (se figur 3) var det nödvän-
digt att både lyfta fram elevers individuella föreställningar om sin egen och 

                                                      
75 Även om det som anges här kan ses som ett resultat i studien presenteras det i 
detta metodkapitel eftersom det är en del av själva forskningsprocessen. Härigenom 
är min bedömning att kapitel 5-9 också får en tydligare och mer sammanhållen 
struktur.  
76 [Fl. 1:16,2:6]  
77  Inledningsvis i analysen av Delbeskrivning A hade jag en idé om att studien skulle 
ha en normkritisk ”ingång” varför jag valde denna rubrik. Studien tog efterhand en 
annan väg vilket bidrog till att begreppet normkritiskt blev inaktuellt. 
78 [Fl. 1:10] 
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andras position i klassen samt de eventuella grupperingar som de gav ut-
tryck för. På så sätt synliggjordes även elevens position i förhållande till 
övriga grupperingar.  

Följande delbeskrivning (B) tillsammans med delbeskrivning D gjordes i 
syfte att få ta del av elevers synpunkter och visioner vad gäller hur den op-
timala situationen i skolklassens sociala samvaro skulle kunna ta sig ut-
tryck. 

Delbeskrivning B79 
Eleverna fick beskriva hur det perfekta idealet skulle se ut mellan eleverna i 
skolklassen om eleven själv fick bestämma. Delbeskrivningen innehåller ci-
tat från eleverna där de ger exempel på hur de vill ha det i skolklassen. 
Citaten analyseras inte utan presenterades för lärarna som rena citat (ano-
nymt).80 Lärarna redovisade därefter citaten för eleverna som en inledning 
i det kommande förbättringsarbetet av skolklassens sociala samvaro.81 Syf-
tet var att eleverna skulle få en möjlighet att ta del av klasskamraternas idéer 
om hur de skulle vilja ha det i skolklassens sociala samvaro.  

Delbeskrivning C82 
Här redovisas hur de kränkande handlingar som synliggjorts vid den socio-
grafiska inventeringen83 presenterats för lärare och elever.84 Delbeskriv-
ningen syftade till att skapa en förståelse för hur var och en av eleverna på 
olika sätt var drabbade av kränkande handlingar. Analysen av kartlägg-
ningen redovisar handlingar i form av citat som elever gett uttryck för att 
uppleva som nedsättande och på något sätt kränkande. Presentation av ana-
lysen skedde som ett sociogram där varje elev redovisas enskilt (se exemplet 
Albin, figur 6, bilaga 8). 

                                                      
79 [Fl. 1:10] 
80 [Fl. 1:11] 
81 [Fl. 1:16] 
82 [Fl. 1:10]   
83 [Fl.1:4] 
84 [Fl. 1:12,2:6] 
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Delbeskrivning D85 
Varje elev fick ge exempel på vad man kan göra för att få en bättre sam-
manhållning mellan eleverna i skolklassen. Dessa citat analyseras inte utan 
presenterades för lärarna i sin helhet.86 Lärarna redovisade därefter citaten 
för eleverna som en inledning i det kommande förbättringsarbetet av skol-
klassens sociala samvaro.87 

Delbeskrivning E88 
Kartläggning E innebär att beskriva och analysera varje elevs subjektiva fö-
reställning om sig själv som objekt och hur hen själv agerar gentemot andra 
elever i skolklassen. Kartläggning E bygger på de fyra föregående (A-D). 
Med dessa resultat som underlag gjordes en samlad analys av hur var och 
en av eleverna gav uttryck för att uppleva sin situation när det gäller, dels 
hur hen blir bemött och dels själv bemöter andra elever i skolklassen. Ana-
lys89 genomfördes med hjälp av frågor konstruerade utifrån Tomas 
Englunds (2007) modell för deliberativa samtal, vilken kännetecknas av att 
skilda synsätt ställs mot varandra och utrymme ges olika argument.90  

För att analysera de individuella elevinventeringarna [Fl. 1:4] som gjorts 
med hjälp av den sociografiska metoden användes tolv analysfrågor, upp-
delade på dels frågor om elevens föreställning om sig själv som objekt, hur 
hen bemöts, till exempel: 
 

• Upplever eleven att hen får tolerans och respekt i klassen? 
• Har eleven känslan av att klasskamraterna lyssnar på hen? 
• Kan eleven öppet ifrågasätta det som sägs/görs bland klasskamra-

terna? 
 

                                                      
85 [Fl. 1:10] 
86 [Fl. 1:14] 
87 [Fl. 1:16] 
88 [Fl. 1:10] 
89 Resultat från denna kartläggning redovisas genom att lärarna får ta del av varje 
elevs situation utifrån analysfrågor. Resultatet presenteras ej i avhandlingen. 
90 Det deliberativa samtalet präglas av två av läroplanens dygder nämligen tolerans 
och respekt. Individen får lära sig att lyssna på den andres argument. Det ska finnas 
en vilja att komma överens, helt eller delvis, för alltid eller temporärt. Ytterligare 
kännetecken finns för det deliberativa samtalet men dessa har inte bedömts vara 
relevanta för denna studie.  
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Analysfrågor till eleven om dennes föreställning om sig själv som subjekt, 
hur hen själv agerar var till exempel följande:   
 

• Upplever eleven att hen visar sina klasskamrater tolerans och re-
spekt? 

• Upplever eleven att hen lyssnar på kamraters argument? 
• Anser eleven att hen har viljan att komma överens med sina klass-

kamrater? 
• Upplever eleven att klasskamraterna kan och vågar ifrågasätta hen? 

Sammanfattande kommentarer  
Delbeskrivningarna A-E utgjorde ett underlag när lärarna fick i uppgift att 
ge en skriftlig kommentar om varje elev inför det kommande förbättrings-
arbetet.91 Jag gjorde också en skriftlig kommentar som tillsammans med 
lärarnas kommentarer redovisades skriftligt för lärarna i form av ett kom-
pendium, efter termin 1. Detta kompendium utgjorde en del av frågeun-
derlaget vid de individuella intervjuer92 som genomfördes med lärarna i bör-
jan av termin 2. Min ambition var att ovanstående fem kartläggningsresul-
tat (A-E) skulle fungera som underlag för den fortsatta förändringsproces-
sen.   

4.5.3 Analys av grupperingar och positioneringar  
Följande analysfrågor låg till grund för analys som resulterade i synliggö-
randet av fem grupperingar i skolklassen samt två nivåer av positioneringar 
i skolklasskontexten. Resultaten återfinns i kapitel 5. 
 

1. På vilket sätt har eleverna beskrivit gällande kamratgrupper vid 
den sociografiska inventeringen?93 

2. Hur förhåller sig kamratgrupperna till varandra i den hierarkiska 
strukturen? 

3. Finns det elever som inte trivs och som har frekvent frånvaro? 
4. Hur framstår eleverna inom respektive kamratgrupp i förhål-

lande till varandra utifrån status på positioneringstrappan? 

                                                      
91 [Fl. 2:1] 
92 [Fl. 2:5] 
93 [Fl. 1:4] 
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5. Hur framstår respektive kamratgrupp i förhållande till varandra 
utifrån status på positioneringstrappan? 

 
För att få fram dessa resultat har jag tittat på elevernas ifyllda vänstersidor 
av positioneringstrappan. Dessutom har jag lyssnat på hur var och en av 
eleverna beskrivit nivåerna på positioneringstrappan samt hur kamratgrup-
perna ur olika perspektiv (över- respektive underordnade elever) beskrivits.  

4.5.4 Analys av elevernas dominerande normer  
Den första delen av analysarbetet syftade till att synliggöra underliggande 
normer. Hur kommer dessa till uttryck hos elever och lärare? Hur villkorar 
och styr dessa den sociala samvaron? Den sociografiska inventeringen (in-
kluderat samtalen med eleverna)94 fungerade här som redskap. Analyspro-
cessen genomfördes på följande sätt: 
 

1. Kopiering av de 24 elevernas ifyllda positioneringstrappor för att 
på dessa med olika färger först kunna markera hur exempelvis 
eleven Sara beskrivs av sina klasskamrater samt hur hon själv be-
skriver sin situation. Därefter gjordes nya markeringar där ele-
verna delades in i grupper utifrån hur de själva och andra beskri-
ver sin situation på positioneringstrappan.  Nya färgmarkeringar 
utfördes för att ta reda på huruvida de dominerande normer som 
framträder (skriftligt och muntligt beskrivna nivåer på position-
eringstrappans vänstra sida) kan kopplas till elevernas varierande 
positioner i den hierarkiska struktur som beskrivits med hjälp av 
de inledande färgmarkeringarna. 

2. Transkribering av de efterföljande samtalen (redovisningar av 
hur eleverna beskriver sin egen och andra klasskamraters situat-
ion på positioneringstrappan). 

3. Med hjälp av färgmarkeringar på varje elevs transkriberingsdo-
kument, vilka markerade hur eleven beskriver sin egen och andra 
elevers situation utifrån det som beskrivits på positioneringstrap-
pan, framträdde en samlad bild av var och ens situation i skol-
klassens hierarki. 

                                                      
94 [Fl. 1:4] 
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4. Transkriberingarna hjälpte mig att få syn på komplexa fenomen 
genom att de visade hur vissa elever återkommande beskrevs in-
neha statiska roller i skolklassens sociala samvaro.  

 
Transkriberingarna gjorde det möjligt att i ett senare skede av studien jäm-
föra och följa hur elever vid grupp- och parintervjuer95 återkom till händel-
ser som kan tolkas som centrala principer för elevens rätt att få bli respek-
terad för den hen anser sig vara.  

Gruppnormer bland eleverna 
De gruppnormer som synliggjorts bland eleverna framkom vid de individu-
ella kartläggningarna96 samt vid par- och gruppintervjuer. Normerna fram-
trädde när jag försökte förstå varför elever anpassat sig till rådande dilem-
man som de berättade om. Följande analysfrågor låg till grund för synlig-
görandet av de gruppnormer som påverkar och styr eleverna.  
 

1. Hur resonerar elever inom en grupp när deras problematiska re-
lationer diskuteras med mig? 

2. Vad styr elevers resonemang vad gäller hur ett ställningstagande 
motiveras? 

3. Vad styr elevers samtal vad gäller vägval för att förstå kamraters 
agerande? 

4. Vilka gruppnormer kommer till uttryck när ovanstående dilemma 
diskuteras? 

 
I det följande presenteras lärares dominerande normer.    

4.5.5 Analysprocess av lärares dominerande normer                                 
En termin efter att den empiriska delen av studien avslutats försöker jag 
förstå varför vi inte lyckades att fullt ut dekonstruera elevernas domine-
rande normer, som ett led i att få samtliga elever att upphöra med sina krän-
kande handlingar i den aktuella skolklassen. Jag ställde mig frågan: ”Varför 
agerar tre av lärarna i problematiska situationer som rör vissa utsatta ele-
vers situation på ett sätt som jag inte förstår?” Detta verkade ha löpt som 

                                                      
95 [Fl. 2:22,3:3,3:8] 
96 [Fl. 1:4] 
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en röd tråd under hela förbättringsarbetet och styrt hur dessa tre lärare re-
sonerat och agerat när situationen för två utsatta elever diskuterats i syfte 
att gå dem tillmötes (se vidare rubrik 4.8.1 Reflektion).   

Följande tre analysfrågor låg till grund för det resultat som pekade på att 
det finns tre dominerande normer bland lärarna som styr och påverkar hur 
de agerar när vissa elever i skolklassen utsätter andra elever för kränkande 
handlingar och/eller själva utsätts för kränkande handlingar av elever i skol-
klassen (se kap. 5 och 6): 
 

1. Vilka normer kommer till uttryck när lärare resonerar kring hur 
de ska agera vad gäller att förändra situationen för utsatta ele-
ver? 

2. När lärare resonerar kring ovan beskrivna situationer – hur för-
håller de sig till varandras uppfattningar? 

3. På vilket sätt påverkas lärares ställningstaganden när någon kol-
lega inte är närvarande vid ett diskussionstillfälle? 

 
Jag lyssnade systematiskt igenom inspelningar från vissa nätverksträffar för 
att komma fram till varför några av lärarna valde att gå en väg, som enligt 
min mening inte låg i linje med de intentioner vi haft i studiens förbättrings-
arbete. För att få fram resultat har jag upprepade gånger97 lyssnat på de 
inspelningar som behandlat problemområden som kan kopplas till resulta-
ten. Genom att dokumentera aktörers utsagor samt på vilket sätt utsagorna 
framförts har mönster framträtt som genererat de resultat som beskrivs i 
kap 5-9. Utsagorna kan exempelvis ha framförts med en ton av kritik, tvek-
samhet, missnöje, ”hoppfullhet” samt entusiasm. 

För att få en kompletterad och fördjupad förståelse för varför lärarna 
agerar som de gör ställs följdfrågor via e-mail. Individuella intervjuer och 
samtal med lärarna ger en tydligare bild av vad som tyckts styra deras reso-
nemang och agerande. Hur lärarnas normer kommer till uttryck exempli-
fieras och redovisas i resultatkapitlen, 5-8. Lärares normer och agerande i 
förbättringsarbetet visade sig ha en lika central roll som elevernas.  

4.5.6 Analysprocess av lärares förbättringsinsatser  
Fem förbättringsinsatser genomfördes:  

                                                      
97 Detta gäller även de resultat som presenteras under rubrikerna 4.5.6 Analyspro-
cess av lärarnas förbättringsinsatser. 
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1. Lärarnas enskilda samtal med eleverna om de kränkande hand-
lingar som synliggjorts (Delbeskrivning C) [Fl. 2:6]  

2. Information på klasstid samt upprättande av kontrakt på lärar-
nas initiativ [Fl. 2:8]  

3. Upprättande av sociala åtgärdsprogram [Fl. 2:17] 
4. Dekonstruktion av normer på klasstid [Fl. 2:20,3:1,3:12]  
5. ”Studgruppen” går till kuratorn [Fl. 3:2]  

 
Vid dessa fem förbättringsinsatser av elevernas sociala samvaro, genom-
förda av lärarna under två terminer, uppstår motstånd från olika aktörer 
såsom elever och lärare.  I analysen ställs följande frågor till de enskilda 
eller grupper av aktörer som på något sätt under processens gång ifrågasät-
ter förbättringsarbetets intention i betydelsen att uppnå en nolltolerans mot 
all form av kränkande behandling. 
Analysfrågor:   
 

1. Ger aktörerna på något sätt uttryck för motstånd/protester mot 
lärarnas fem planerade och/eller genomförda förbättringsinsatser? 

2. På vilket sätt tar sig motståndet uttryck hos dessa aktörer? 
3. Hur kan man förstå aktörernas (elevers) motstånd om man tar ut-

gångspunkt från vuxnas ansvar i relation till teorin om skolan 
som ett ”tvingande system”? 

4. Hur kan man förstå de fyra lärarnas förhållningssätt i förbätt-
ringsarbetet ur aktörernas (elevernas) perspektiv? 

 
Följande analysfrågor ställs för att synliggöra aktörers motstånd som pre-
senteras som fem teman i kapitel sju: 
 

6. Vem/vilka aktörer gör motstånd under lärarnas planerade för-
bättringsinsatser? 

7. Hur tar sig det beskrivna motståndet uttryck under lärarnas pla-
nerade förbättringsarbete? 

8. Vad uttrycker de olika aktörerna som kan förklara motståndet? 
Vad hävdas? 
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4.5.7 Analysfrågor - komplexa mobbningsfall  
För att synliggöra och förstå komplexa mobbningsfall som presenteras i ka-
pitel 8 kopplas analysfrågor som genererats från de fem förbättringsinsat-
serna (se kap. 7) till aktörer såsom enskilda elever, elevgrupper, enskilda 
lärare samt sammanslagningar av lärare kring deras handlande i specifika 
situationer utifrån teorin om skolan som ett ”tvingande system”. Här fun-
gerar Erikssons (2001) sociologiska mobbningsteori som raster. Följande 
tre frågor ställs:  
 

1. Hur resonerar var och en av lärarna när en utsatt elevs situation disku-
teras vid nätverksträffarna och i andra sammanhang? 

2. Hur skiljer sig lärarnas idéer och förslag om tillvägagångssätt för att 
förbättra elevens situation? 

3. I vilket avseende skiljer sig lärarnas ståndpunkter kring orsakerna till 
de utsatta elevernas situation?    

4.6 Förändrade förutsättningar för genomförandet 
Här presenteras studiens ändrade förutsättningar som berör nytt fokus, för-
ändrad klassammansättning, utvidgat forskningsobjekt (lärares roll i stu-
dien). Inledningsvis var studien inriktad mot att utveckla en modell/ett verk-
tyg för att göra det möjligt för elever att beskriva sin situation i skolklassens 
sociala samvaro utifrån positioneringar och grupperingar. Med hjälp av 
denna modell skulle kunskap om utsatta elevers situation kunna erhållas. 
En avsikt var att på detta sätt hitta en strategi och väg för att komma åt 
kränkande handlingar och mobbning utan att behöva använda dessa värde-
laddade begrepp i samtal med elever. När jag tog del av data via kartlägg-
ningen fick jag två för studien avgörande aha-upplevelser. Den första var 
att skolklassens dominerande normer synliggjordes när eleverna beskrev 
grupperingar och positioneringar med hjälp av positioneringstrappan. Den 
andra var att en komplex väv av sociala relationer framträdde som lärarna 
verkade ha svårt att förstå och komma åt, men som de också själva föreföll 
att vara en del av. Detta föranledde att studiens fokus ändrades till en in-
riktning mot dynamiken i elevernas sociala samvaro, vilket i sin tur med-
förde att kartläggningsmetoden fortsättningsvis fick en sekundär roll. Kart-
läggningsresultaten gav också en förståelse för att det var hela skolklassen 
som måste studeras för att förstå den komplexitet som nu visade sig.  
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4.6.1 Ändring av fokus och ny klassammansättning 
Genom att vara öppen för hur aktionsforskningsprocessen utvecklas och 
framskrider har intentionen varit att vara följsam i förhållande till det som 
kommit till uttryck i skolklassens sociala samvaro. Genom att lärare och 
elever på olika sätt kunnat påverka förändringsprocessen genom att själva 
få komma till tals har studiens inriktning fått omformuleras flera gånger 
under studiens gång. Det har handlat om att jag behövt förhålla mig till att 
det framkommit fakta som berör lärares sätt att agera vid kränkande hand-
lingar - hur lärare skulle kunna agera när elever utsätts för kränkande hand-
lingar, hur lärare skulle kunna hjälpa elever som vill komma till tals och 
berätta om sin situation och hur lärare skulle kunna följa upp elever som 
kränker andra elever.  

 Avsikten med studien var inledningsvis att göra en aktionsforskning be-
stående av tre delar: Inledande kartläggning av elevers sociala samvaro, akt-
ionsforskningsansatser med kartläggningen som underlag med strävan att 
förbättra skolklassens sociala samvaro samt en avslutande likadan kartlägg-
ning som den första i slutet av åk 9 för att kunna jämföra om det skett 
någon förbättring i skolklassens sociala samvaro. En förutsättning för ett 
sådant upplägg var att klass- och gruppsammansättningar såg ungefär lika-
dana ut vid de båda kartläggningstillfällena. Innan studien påbörjades för-
säkrade dåvarande rektor att skolklassen skulle ha sin ursprungliga sam-
mansättning högstadiet ut. Jag blev emellertid redan från början informerad 
om att verksamheten i sin helhet skulle bedrivas i andra lokaler eftersom 
skolan byggdes om. Detta bedömdes inte ha någon avgörande betydelse för 
studien. Under vårterminen 2010 fick skolan ny rektor och i början av höst-
terminen kontaktades jag av den ena klassföreståndaren som informerade 
om förändringar som rörde skolklassen.98 Dessa hade att göra med en större 
omorganisation som skulle starta under läsåret 2010-11. Omorganisationen 
påverkade klassammansättningen i så hög grad att det blev nödvändigt att 
revidera det ursprungliga upplägget. Det fanns inte längre några förutsätt-
ningar att kunna jämföra de två kartläggningarna som det ursprungligen 
var tänkt.  

Det faktum att fyra elever (vilka inledningsvis av lärarna beskrivits som 
elever som utsätter andra elever för kränkningar) bytte klass i början av 
termin två visade sig dock inte ha någon avgörande betydelse för resultatet 

                                                      
98 [Fl. 2:2] 
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i förbättringsarbetet. En förklaring till detta kan vara att tre av eleverna99 
hade roller som kan beskrivas som ”upprätthållare av skolklassens domine-
rande normer”. Normerna fortsatte att existera under termin två och tre 
med hjälp av kränkande handlingar från de övriga normsättande eleverna.  
I början av termin tre verkade vi ha kommit till ”vägs ände” i förbättrings-
arbetet när det gällde att förstå bakomliggande faktorer som påverkade och 
skapade förutsättningar för att ändra statiska föreställningar bland ele-
verna. Vi hade hamnat i ett läge som kunde beskrivas som stiltje i föränd-
ringsprocessen. Med statiska föreställningar avses här cementerade bilder 
som eleverna hade av varandra. Även lärarna verkade ha kvar sina ur-
sprungliga föreställningar om vissa elever. De tycktes ha ändrat sig i fråga 
om de normsättande, styrande eleverna medan bilden av de utsatta eleverna 
tycktes vara densamma. Förbättringsarbetet hade också kommit till en 
punkt där en elevgrupp protesterade starkt. Det handlade om normsättande 
elever som reagerade aggressivt mot studien för att de upplevde sig vara 
avslöjade. För att undvika risken för elevavhopp valdes därför under en pe-
riod att inte genomföra gruppintervjuer med dessa elever. Följande citat ur 
ett mail från en av klassföreståndarna visar dock hur lärarna gavs möjlighet 
att påverka och styra förbättringsarbetet. Här föreslår läraren att jag ska 
försöka genomföra intervjuer med de normsättande eleverna trots att vi till-
sammans beslutat att inte genomföra dem med risk för att eleverna skulle 
hoppa av studien. 

Däremot tycker jag att det vore lite intressant om du intervjuade dom för nu 
känns det som man kan ta risken att de skulle hoppa av, vi har ju liksom 
tillräckligt med information oavsett om de sen vill hoppa av eller inte…  

Parintervjuerna genomfördes med de normsättande eleverna100, vilket resul-
terade i några intressanta resultat. Vi kanske trots allt inte hade kommit till 
”vägs ände” för att kunna förändra statiska föreställningar bland eleverna. 
Vid samtal med de normsättande eleverna om skolklassens dominerande 
normer tycktes det som att de kommit till insikt och nu förstått två väsent-
liga fenomen: vad elevnormen, ”Man ska se ner på ”stud”, verkligen inne-
bar för alla involverade parter samt det faktum att de själva gick i försvar 
och försvarade varandra inom gruppen, även vid tillfällen när någon av dem 
själva gjorde fel och att andra elever därför inte kunde eller vågade säga till 

                                                      
99 Den fjärde elevens roll i skolklassens sociala samvaro var enligt de andra eleverna 
en ”kamratlig observatör” som aldrig behandlade någon illa. 
100 [Fl. 3:8] 
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dem. Vid den här tidpunkten fanns fortfarande en förhoppning om att de 
normsättande eleverna skulle komma att förändra sina negativa beteenden.  

Vid parintervjuerna med de normsättande eleverna väcktes frågor. Under 
analyserna framkom att en av lärarna, enligt eleverna, tycktes ”bromsa” 
förbättringsarbetet. Jag ställde mig följande fråga: ”Ska vi fortsätta foku-
sera på de normsättande eleverna eller istället ta en annan väg genom att 
fokusera och inrikta det fortsatta förbättringsarbetet på lärarnas roller?” 
Här ställdes jag inför ett personligt dilemma eftersom jag inledningsvis i 
studien försäkrat lärarna om att det var elevernas sociala samvaro som jag 
skulle studera. De båda klassföreståndarna blev vid en separat träff infor-
merade om mina tankar kring det faktum att en av de deltagande lärarna 
genom sitt agerande tycktes ”gå sin egen väg”. Detta genom att agera på ett 
sätt som gynnade de elever som gett uttryck för att inte vilja förändra sina 
negativa beteenden.101 Vi diskuterade även på vilket sätt vi bäst kunde han-
tera det faktum att läraren agerade på ett sätt som skulle kunna motverka 
förbättringsarbetet av skolklassens sociala samvaro. Vid individuella träffar 
med de två andra lärarna som deltog i studien gavs dessa samma informat-
ion.102 Det innebar i detta fall att samtliga lärare fick vara med och be-
stämma hur vi skulle gå vidare med inriktningen av studien. Lärarna visade 
således förståelse och gav mig klartecken att fortsätta studien med inrikt-
ning mot att förstå hur normsättande elever använder sig av lärares olika 
roller för att inte behöva förändra sina negativa beteenden. Detta innebar 
att studiens inriktning än en gång ändrades från att studera hur en skolklass 
sociala samvaro förändras efter att utsatta elevers situationer synliggjorts 
och diskuterats till att studera hur olika elevgrupper och lärare resonerar 
och agerar när de medvetandegörs om dominerande normer i skolklassen 
samt vilka elever som styr. Den övergripande frågan gällde nu på vilket sätt 
elever och lärare påverkade och styrde förändringsarbetet under termin 
nummer två och tre.  

Konsekvensen av studiens ändrade fokus vad gäller vad som skulle stu-
deras fick konsekvenser för deltagarna i studien. Lärarna hade från början 
enbart rollen som medaktörer i aktionsforskningen med samma inflytande 
i upplägget som jag hade. Eleverna hade inflytande i aktionsforskningen ge-
nom att de fick komma till tals genom dialog med lärarna. Detta skedde 
muntligt och skriftligt, och deras roll i och för den sociala samvaron stod i 
fokus. I slutet av termin 3 vidgades studiens forskningsobjekt genom att 
                                                      
101 [Fl. 3:15] 
102 [Fl. 3:16,3:17] 
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lärares roller blev en direkt del av forskningsproblemet, dvs. förbättringsar-
bete av elevers sociala samvaro.103     

4.7 Forskningsetiska principer  
Nedan följer en redogörelse för de forskningsetiska principer som bör gälla 
enligt Vetenskapsrådet. Etiska överväganden behöver, enligt Vetenskaps-
rådet (2011), utgå från två krav, forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet handlar om samhällets behov av och krav på forskning, 
som inriktas på väsentliga och relevanta frågor, och som håller hög kvalitet. 
Individskyddskravet innebär att god etik genomgående iakttas för att 
skydda deltagarna i studien mot eventuella negativa konsekvenser.  

Att för forskningsändamål föra samtal med eller intervjua elever och lä-
rare i en skolklass är förenat med en rad etiska ställningstaganden som 
främst är kopplade till individskyddskravet. Principen om informerat sam-
tycke utgör ett grundläggande skydd för individen. Det betyder i denna stu-
die, att de av forskningen berörda ska informeras om den aktuella forsk-
ningsuppgiften och lämna sitt samtycke till att medverka. Vidare ges in-
formation om forskningshuvudman, studiens syfte och metod, frivillighet i 
deltagande, rätt att avbryta medverkan, finansiering av studien med mera, 
till lärare, vårdnadshavare och elever i studien. Under studiens gång104 har 
lärare, vårdnadshavare och elever kunnat ta del av vissa resultat105 via 
skriftlig information. Vårdnadshavarna har under studiens gång fått ta del 
av hur processen framskred vid två tillfällen.106 Jag gav också vid mitt in-
forma-tionsmöte om studien, vårdnadshavarna möjlighet att under studiens 
gång kontakta mig för att ställa frågor. Deltagare i en undersökning har rätt 

                                                      
103 [Fl. 3:18]   
104 Med studiens gång avses själva aktionsforskningsprocessen som sker från det att 
jag inleder studien med att genomföra individuella kartläggningar med samtliga ele-
ver till att eleverna slutar grundskolan. 
105 De resultat som redovisas för olika parter syftar till att ge dem insikt i aktions-
forskningsprocessen för att kunna driva den framåt till en förbättring för utsatta 
elever. Exempel på resultat som redovisats för eleverna är den sociografiska inven-
teringens utfall i form av kartläggningsresultaten A-D. Samma resultat har redovi-
sats för studiens lärare tillsammans med kartläggning E. Vårdnadshavarna har fått 
ta del av resultaten från kartläggning C. 
106 Lärarna har ett föräldramöte under termin nummer två.[Fl. 2:15] Vårdnadsha-
varna får också information om sitt eget barns situation efter de individuella kart-
läggningarna i samband med utvecklingssamtalen i slutet av termin nummer två.  
[Fl. 2:17] 
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att själva bestämma över sin medverkan. Aktivt samtycke genom påskrift 
av samtyckesblanketter (se bilaga 5, 6 och 7)107 inhämtades från lärare, 
vårdnadshavare och elever. Processen för hur detta genomfördes beskrivs 
under rubrik 4.2.3 Presentation av studien för berörda parter.  

Individskyddet handlar också om att alla personer som ingår i en under-
sökning skall ges största möjliga konfidentialitet. För att förstärka skyddet 
för den enskilde används fingerade namn på, såväl elever som lärare. Det-
samma gäller geografiska namn och namn på skolor. I beskrivning av skola 
och plats förvanskas vissa omständigheter, för att försvåra för läsarna att 
känna igen dessa. Den etiska fråga som jag framförallt behövt hantera är 
hur jag undviker att enskilda elever och lärare kan identifieras. På grund av 
individskyddet, har vissa episoder tagits bort från det empiriska materialet. 
Dessutom har vissa delar av citat ersatts med beskrivande text för att skydda 
lärare och elever från att kunna identifieras.108 Jag har också valt att vid 
några tillfällen skriva ”någon i klassen” istället för att skriva elevens namn. 
Vissa andra uppgifter, där detta varit möjligt, har ändrats för att kunna 
bemöta kravet på individskydd, samtidigt som det inte påverkat validiteten 
av analysresultatet. Eftersom det i detta sammanhang, med en sammanhål-
len elevgrupp under tre år i en skolklass, är enkelt för inblandade aktörer 
att lista ut vilka som egentligen döljer sig bakom fingerade namn har jag i 
likhet med Garpelin (2003) gått tillväga på ett sätt som inneburit att emel-
lanåt frångå fingerade egennamn och istället använda uttryck som ”en av 
pojkarna”. På samma sätt har lärarna hanterats, genom att använda gene-
rella uttryck istället för egennamn. Syftet i båda fallen har varit att försvåra 
identifieringen. En avgörande faktor för val av skolår var att eleverna skulle 
hinna avsluta sin skolgång innan resultaten publicerades. För att hinna klart 
innebar detta att studien påbörjades redan under vårterminen i skolår 8. 

4.7.1 Etikprövning och etiska överväganden 
Inför den empiriska delen av studien genomfördes en etikprövning av stu-
dien (Dnr 2009/391) – se bilaga 10.  Att elever själva får komma till tals, 
när det gäller förhållanden som rör deras sociala samvaro, kan ses som 

                                                      
107 Ett förnyat samtycke från i studien ingående lärare krävdes dock på grund av 
resultat som analyserats fram efter att studien avslutats. För att kunna presentera 
dessa valde jag att be om ett aktivt samtycke. 
108 Det faktum att de fyra lärarna i vissa avseenden framstår som ”huvudpersoner” 
medförde att jag bad om ytterligare påskrift av samtyckesblankett, se bilaga 7. 
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centralt, även om det vid ventileringar i seminariesammanhang framkommit 
vissa tveksamheter gentemot metoden. Genom att göra en kartläggning där 
varje elev får komma till tals vad gäller sin syn på skolklassens sociala sam-
varo i allmänhet, sin egen situation i synnerhet samt föra fram idéer på för-
bättringsåtgärder var min utgångspunkt att det fanns en potential att för-
bättra den sociala samvaron, med respekt för elevernas integritet. 

Kartläggningen kunde också synliggöra elevers erfarenheter av eventuella 
tillkortakommanden hos lärare när det exempelvis gäller att hantera krän-
kande handlingar.  Även sådan information behöver kommuniceras och 
faller inom ramen för aktionsforskningens intention att förbättra och ut-
veckla verksamheten. Vuxna i skolverksamheten bör inte blunda för något 
som visat sig existerar och som behöver kommuniceras (se vidare rubrik 4.8 
Metoddiskussion).  

Etikprövningen ska dock inte ses som en garanti för deltagarnas möjlig-
het till konfidentialitet och respekt för de berördas integritet under aktions-
forskningsprocessens gång. Tillsammans med lärarna fick jag kontinuerligt 
göra fortsatta etiska ställningstaganden och avvägningar i aktionsforsk-
ningsprocessen. Inte minst det faktum att lärarnas roller visade sig vara en 
avgörande faktor i förbättringsarbetet ställde mig i en situation som upp-
levdes problematisk eftersom det visade sig vara svårt att upprätthålla den 
stränga konfidentialitet som var ett rättesnöre genom aktionsforskningspro-
cessen. 

Min strävan har varit att ge en så nyanserad bild som möjligt av hur 
elever i en skolklass upplever sin situation samt på vilket sätt olika elevgrup-
per inom skolklassens ram resonerar och agerar när möjlighet ges till att bli 
medvetna om dominerande normer samt kränkande handlingar. En mål-
sättning har varit att undvika att peka ut enskilda elever som syndabockar 
eller offer utan mer peka på det komplexa samspel som hela tiden försiggår 
mellan aktörerna i skolklassen. Arbetet i avhandlingen utgår från ett kri-
tiskt-analytiskt perspektiv, vilket innebär att jag strävat efter att synliggöra 
det osynliga, det vill säga det som kan vara dolt och underliggande (implicit) 
i en skolverksamhet. Här har utsatta elevers situation varit särskilt angelä-
get att synliggöra. 

Två av eleverna som valt att inte delta i studien fick välja om och på 
vilket sätt de ville vara aktiva i det förändringsarbete som bedrevs i skol-
klassen under tre terminer. Största delen av tiden valde eleverna att vara 
kvar i klassrummet när lärarna arbetade med exempelvis dekonstruktion av 
dominerande normer, även om de inte själva deltog i diskussioner.  
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4.7.2 Min lärarbakgrund - en begränsande eller möjliggörande faktor? 
Mina erfarenheter av att vara lärare är något som jag ständigt fått förhålla 
mig till. Jag kan se några fördelar med att ha en bakgrund som lärare: Jag 
kan ställa frågor både till elever och lärare utifrån egna upplevelser av vad 
som varit problematiskt och svårt att förstå under mitt yrkesverksamma liv, 
både i förskolan och på högstadiet.  

Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2006) undersöker hur 
skolutvecklingsprojekt fungerar där forskare har ett samarbete med lärare 
och skolledning på en skola och de framhåller att det handlar om komplexa 
möten. Resultaten visar att sådana utvecklingsprojekt kan vara problema-
tiska om ingående aktörer har olika eller svagt formulerade utgångspunkter 
såsom projektets syfte, skilda förväntningar på projektet och olika åsikter 
om vem som kan anses vara vinnande aktör. Otydligt definierade begrepp 
kan också vålla problem vid genomförandet liksom aktörernas förutfattade 
och statiska åsikter om varandras kompetenser. Lärare i deras studie 
uttrycker bland annat följande:  

Academics have a certain competence, yes, a very high competence. But what 
do they know about school? Have they any experience at all? Have they ever 
been in a classroom? If not, we don’t need them here. (a.a., s. 504) 

Inte ens lärarutbildare som själva arbetat med undervisning anses vara full-
goda projektdeltagare: 

We don’t want teacher educators; they have been schoolteachers but don’t 
have any relevant experience. We know more about teaching than they do. 
We don’t like teacher educators who want to teach us. (a.a.) 

Citaten speglar vikten av att få legitimitet hos lärare. Resultaten visar också 
på svårigheter som jag som forskare förhållit mig till på så sätt att jag dels 
vid förberedelserna inför studien klart definierat syfte och mål liksom för-
väntningar och ingående aktörers roller och dels varit tydlig med att alla 
ingående parter får tillgång till resultat som framkommer under förbätt-
ringsarbetets gång och att de även ges möjlighet att påverka det fortsatta 
arbetet i skolklassen. Vår gemensamma riktning med arbetet i klassen har 
formulerats genom studiens problemformuleringar.[Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] 
Min ambition vad gäller att agera med ett neutralt förhållningssätt under 
hela forskningsprocessen kan ha begränsats av det faktum att jag har en 
lärarbakgrund. Som lärare i grundskolan har jag förmodligen konfronterats 
med frågor jag stöter på under aktionsforskningsprocessen. Mina erfaren-
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heter skulle här kunna utgöra ett problem i betydelse att jag inte kan för-
hålla mig neutral. Detta skulle kunna påverka på vilket sätt processen fort-
löper och dokumenteras. Kritiska områden skulle kunna vara analys och 
resultatproduktion samt att förhålla mig distanserad till forskningsobjektet, 
det vill säga elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i skolan. I min 
forskarroll strävar jag efter att producera kunskap som kan bidra till för-
bättring för ingående aktörer, lärare och elever. ”Den emancipatoriska in-
tentionen i aktionsforskning handlar om att frigöra lärares drivkraft att 
verka som aktörer i sin lärande organisation” (Rönnerman & Wennergren 
2012, s. 225). Målet i föreliggande aktionsforskningsprocess kan beskrivas 
som att generera kunskap vilken kan bidra till att uppnå en nolltolerans mot 
all form av kränkande behandling i den aktuella skolklassen.  

4.8 Metoddiskussion 
Denna studie tog sin utgångspunkt i att lärare i en skolklass önskade stöd 
för att förbättra den sociala samvaron i en klass eftersom tidigare insatser 
från lärarnas sida enligt dem själva varit otillräckliga. Aktionsforskning som 
forskningsstrategi bedömdes som ett mycket lämpligt vägval för att genom-
föra en sådan studie. Former för hur studien skulle designas var dock inte 
givna från början: Vilken roll skulle jag som forskare ha i relation till elever 
respektive lärare? I vilket eller vilka avseenden skulle jag intervenera i det 
vardagliga pedagogiska arbetet? Skulle någon annan form av studie kunna 
vara mer relevant att använda? Den inriktning som dock var given från bör-
jan var att studera en förändringsprocess för att förbättra den sociala sam-
varon i en specifik skolklass, med särskilt fokus på utsatta elevers situation.  

Alternativa möjligheter hade varit att exempelvis rikta intresset primärt 
mot normsättande elevers situation eller utifrån etnicitet, kön etc. Hur 
kränknings- och mobbningsprobematik kan förstås har i andra studier ana-
lyserats utifrån andra utgångspunkter och perspektiv. I andra kvalitativa 
studier (ex. Björk 1995; Cadigan 2002; Bliding 2004; Osbeck 2006; Thor-
berg et al. 2013) står elever i fokus. I min studie är det förbättringsproces-
sen, vilken involverar elever och lärare, som fokuseras.  

Min roll som forskare kan beskrivas som en deltagande observatör, vilket 
innebär att jag har haft rollen som observatör och med viss distans deltagit 
temporärt för att studera en verksamhet. Det är en vanlig form inom etno-
grafisk forskning. Detta förhållningssätt präglas av mer distans än den när-
het till respondenterna som är fallet i min studie. Ett annat sätt att beskriva 
min roll är att karaktärisera den som observerande deltagare. Det innebär 
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att jag som forskare aktivt ingår i själva arbetsprocessen och påverkar den-
samma samt samtidigt observerar och registrerar vad som sker. Min roll har 
varit ett mellanting i betydelsen att jag haft en aktiv roll i processen men 
dock inte deltagit i den konkreta undervisningsverksamheten. 

Ett flödesschema har använts (se bilaga 1) för att ge läsaren en möjlighet 
att följa den aktionsforskningsinriktade ansatsen. Syftet med detta har dess-
utom varit att processen ska vara genomskinlig i etisk mening. För att läsa-
ren ska kunna ta ställning till den här studiens trovärdighet och de resultat 
som presenteras synliggörs i största möjliga mån forskningsprocessen. Såväl 
metodutveckling109, förberedelse av aktionsforskningsprojektet110, tillväga-
gångssätt, urvalsprocesser för deltagande av skolklass och tillvägagångssätt 
för analys som val av citat och exempel redovisas. Ytterligare en kvalitetsa-
spekt är på vilket sätt tolkningen förankras i de data som redovisas. Vid 
flera tillfällen under studiens gång har lärare vid nätverksträffar kommit 
med intressanta inlägg som jag varit tveksam till att ytterligare diskutera 
trots att jag blivit nyfiken. För att få en djupare förståelse för dessa inlägg 
har en fortsatt diskussion skett med lärarna via email.  Dessa fördjupade 
diskussioner kan kanske betraktas som studiens mest intressanta resultat då 
det framkommit sådant som kan förstås som dilemman mellan lärare som 
med alla medel som står till buds strävar efter att genomföra läraruppdraget 
på ett sätt som de anser vara korrekt. 

Det jag också måste förhålla mig till, och som inte varit oproblematiskt, 
har varit att avgöra vad som kan betraktas respektive inte kan betraktas 
som en kränkning. Kränkning kan ses som ett värdeladdat begrepp och det 
kan vara svårt att objektivt bedöma graden av kränkning. Det kan endast 
bedömas av eleven själv. I den här studien ska handlingar anses som krän-
kande när någon elev ger uttryck för att hen uppfattar en handling som 
nedsättande mot eleven själv eller mot någon annan. Här kan det bli pro-
blematiskt på så sätt att eleven själv kanske inte vill eller kan erkänna att 
denne utsätts för någon form av kränkande handlingar. Det är den samlade 

                                                      
109 De metoder jag utvecklat för att studera elevers sociala samvaro är min aktions-
forskningsmodell och sociografisk metod.  
110 Med aktionsforskningsprojekt avses det förbättringsarbete som lärare och fors-
kare tillsammans med elever bedriver under tre terminer. Starten på projektet var 
när den första problemformuleringen gjordes.[Fl. 1:3] Slutet var när eleverna gick 
ur grundskolan i årskurs nio.   
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bilden111 av elevens situation som blir avgörande för om eleven betraktas 
som kränkt eller inte.    

4.8.1 Reflektion 
Aktionsforskningen och dess utformning har en avgörande betydelse då den 
synliggjort en rad dilemman och utmaningar där lärare varit involverade. 
Det faktum att lärarna själva har visat sig ingå som centrala aktörer i stu-
dien har synliggjorts genom processen och möjliggjorts genom att de varit 
delaktiga i förbättringsarbetet. Resultatet att lärarna har kunnat betraktas 
som ”en del av problemet” föranledde att jag ställdes inför svåra val. Jag 
har valt att lyfta fram aktörernas utsagor genom att återge dem i form av 
långa citat. Syftet har varit att förmedla en rättvis bild av ibland komplexa 
fenomen, där flera aktörer ingått. Jag hade kunnat avstå från att lyfta fram 
lärarrollen som problematisk. Ett sådant val hade inneburit att jag inte haft 
möjlighet att beskriva den komplexitet som ett mobbningsfall kan utgöra 
och därmed utsatta elevers situation. Här har forskningskravet fått före-
träde framför individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2011). Vetenskapsrå-
det säger att:  

Samtidigt som individen som medverkar i forskning ska skyddas från skada 
och kränkning, individskyddskravet, är det inte rimligt att en obetydlig skada 
får hindra viktig forskning. Forskningen är angelägen för samhället och med-
borgarna genom de förbättringar av t.ex. hälsa, miljö och livskvalitet, som 
den kan leda till. (2011, s. 18) 

De resultat som är kopplade till lärarrollen ses som ett viktigt kunskapstill-
skott eftersom de kan bidra till ökad kunskap om utsatta elevers situation i 
en skolkontext. Dock valde jag att be om ett förnyat samtycke från delta-
gande lärare (se bilaga 7) när jag förstod att normsättande elever använde 
sig av lärares roller i kränkningssituationer. Min strävan har varit att i möj-
ligaste mån undvika sådan information som skulle kunna röja lärares och 
elevers identitet. Några citat som ansetts vara för kontroversiella har ute-
slutits.  

I processen har synliggjorts elevers och lärares gällande sociala normer. 
Processen som kan följas genom studiens problemformuleringar  

                                                      
111 Med samlad bild avses det som framkommit vid samtliga individuella kartlägg-
ningar [Fl. 1:4] med eleverna om hur de upplevt sin situation i klassens sociala sam-
varo. 
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[Fl. 1:3,1:17,2:21,3:4] har visat sig vara avgörande för att synliggöra och 
förstå hur exempelvis elevers och lärares dominerande normer styr och på-
verkar hur de olika aktörerna resonerar och agerar. Att lärarna inlednings-
vis i studien inte utgjorde studiens forskningsobjekt kan ses som en del av 
resultatets trovärdighet. Resultat har framkommit från elevers utsagor som 
pekat på att lärare inte agerar utifrån en nolltolerans mot kränkande hand-
lingar trots att jag inledningsvis inte ställt frågor om detta. På vilket sätt 
normerna visat sig styra överordnade elevers motstånd under förbättrings-
arbetet samt hur lärarnormerna påverkar och styr deras resonemang och 
handlande när utsatta elevers situation stått i fokus, kan ses som ett av stu-
diens viktigaste och mest avgörande resultat för att förstå de fem komplexa 
mobbningsfall som framträder vid de individuella kartläggningarna.[Fl. 1:4] 
Komplexa mobbningsfall kan förstås som dilemman där involverade lärare 
inte är överens om hur fallen ska hanteras.  

Det har emellanåt varit problematiskt för mig som forskare att ”ligga 
lågt” vad gäller att ställa krav på lärare att agera fullt ut för att upprätthålla 
nolltolerans mot kränkningar i enlighet med Skollagen. En konsekvens av 
detta har varit att vissa utsatta elever inte fått den hjälp de rimligen borde 
fått. Att studera hur elever och lärare i en skolklass resonerar och agerar 
när de medvetandegörs om dominerande normer och kränkande handlingar 
ställer krav på mig som forskare så till vida att jag å ena sidan tillsammans 
med lärarna ska driva förändringsprocessen framåt. Å andra sidan ska jag 
värna om elevers och lärares integritet och rätt till delaktighet. Balans-
gången mellan att bidra till ett för forskningssamhället viktigt område och 
att ta hänsyn till deltagarna kan vara svår, vilket visade sig vid flera tillfällen 
i studien. 

Jag har sett och upplevt ett förtroende från eleverna i studien, som tro-
ligtvis kommer sig av att jag själv har en lärarbakgrund och arbetar med 
elever i samma åldersgrupp. De vågade öppna sig och berätta om svåra och 
ibland känsliga ämnen och gav uttryck för att jag förstod hur de upplevde 
sin situation. En annan positiv faktor har varit att lärarna i studien vid flera 
tillfällen uttryckt att ”jag som lärare” kunde förstå deras ibland upplevda 
frustration över sin oförmåga att inte alltid räcka till för allt som krävdes 
av dem. En begränsande faktor för min neutrala roll när det gäller analys 
och resultatproduktion kan ha varit en försiktighet att lyfta fram lärares 
agerande som bristfälligt, då jag i vårt gemensamma förbättringsarbete känt 
en viss kollegial samhörighet med dem.  

I mina samtal med lärarna skulle mitt engagemang, att lyfta fram de ut-
satta elevernas situation kunnat uppfattas som att tillräcklig hänsyn inte 
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togs till lärarna. Detta försökte jag hantera genom att ha en öppen dialog 
med var och en av lärarna (muntligt och via mail). En annan faktor som har 
kunnat vara begränsande är att jag på något sätt försökt undvika att lyfta 
fram vissa resultat. Lärarbakgrunden kan också ha inneburit en begräns-
ning i den för forskaren nödvändiga distansen till det som studeras. Samti-
digt kan hävdas att det är osannolikt att jag hade kunnat presentera resultat, 
i den form som nu är fallet, om jag inte hade haft min bakgrund som lärare 
och väl känt verksamheten inifrån. Genom utförlig redovisning av genom-
förandeprocessen, data och analysförfarande har min ambition varit att för 
läsaren, försöka klargöra min roll som forskare.  

4.9 Sammanfattning 
Inledningsvis i detta kapitel redovisas studiens design som en fallstudie i en 
aktionsforskningsprocess. Fallstudien kan ses som en ”djupdykning” i en 
specifik skolklass där elevers sociala samvaro som förbättringsarbete stude-
ras. Fallstudien avser att få kunskap om hur elevers sociala samvaro i skol-
klassen tar sig uttryck, förstås och förändras. När det gäller urval av studi-
eobjekt presenteras studiens aktuella skola, deltagande elever och lärare i 
den aktuella kommunen. Dessutom redogörs för hur presentationen av stu-
dien för berörda parter gått tillväga.  

 Aktionsforskningsstudien görs som fyra aktionsansatser under tre termi-
ner. För att beskriva de olika stegen presenteras den aktionsforskningsmo-
dell som utvecklats i studien (se figur 2). Aktionsforskningsprocessen kan 
beskrivas som en process i tre steg: från inventering till problematisering 
samt dekonstruktion av normer. Det första steget utgörs av en sociografisk 
inventering (se bilaga 4), vars syfte är att ge en bild av hur var och en av 
eleverna upplever sin situation i skolklassens sociala samvaro utifrån posit-
ioneringar och grupperingar.[Fl. 1:4] Den samlade bilden av hur var och en 
av eleverna upplever sin situation resulterar sedan i fem olika kartläggnings-
resultat: Kartläggning A, B, C, D och E.[Fl. 1:10] Det andra steget i förbätt-
ringsansatsen bedrivs i form av problematisering av kränkningar i syfte att 
medvetandegöra elever om de kränkande handlingar som synliggjorts vid 
de individuella inventeringarna samt deras ansvar här.[Fl. 2:6] Resultaten 
presenteras för eleverna med hjälp av analysen som görs i Kartläggning C 
(resultatet redovisas som sociogram i bilaga 8). Det tredje steget i förbätt-
ringsansatsen genomförs på normnivå genom att tillsammans med eleverna 
dekonstruera de dominerande normer som visat sig styra i skolklassen.     
[Fl. 2:19]  
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I föreliggande studie är nätverksträffar det forum där forskare och lärare 
möts för att fokusera och tillsammans bestämma hur aktionsforsknings-
abetet ska planeras och utföras. Aktionsstudien har sin utgångspunkt i ett 
uttalat behov av berörda lärare i att åstadkomma en förändring av elevers 
sociala samvaro i skolklassen. När det gäller studiens dataproduktion sker 
den inom ramen för studiens aktionsforskningsansats (PAR). Här används 
olika redskap som instrument för att få fram data. Datamaterialet består av 
individuella elevintervjuer, grupp/parintervjuer med elever, nätverksträffar 
med lärare i fokusgrupper samt individuella lärarintervjuer. All data utgörs 
av ljudupptagningar med hjälp av MP-3 spelare. Dessutom består datan av 
skriftliga elev- och lärarresponser samt mailkonversation med lärare och 
elever.  

 Till att börja med genomförs analys av de individuella kartläggningarna 
med eleverna. Det resulterar i fem delbeskrivningar (A-E) som ligger till 
grund för det fortsatta förbättringsarbetet i skolklassen. Förändrade förut-
sättningar under studiens gång redovisas. Det har handlat om att studien 
ändrat fokus, att klassammansättningen förändrats samt att studien tagit en 
annan riktning som en konsekvens av att lärarnas roll förändrats. Jag redo-
gör för studiens forskningsetiska principer. Här behandlas för på vilket sätt 
jag förhållit mig till forskningskrav och individskyddskrav. Dessutom redo-
görs för den etikprövning av studiens metod som genomförts. Min lärar-
bakgrund diskuteras som en begränsande eller möjliggörande faktor. Av-
slutningsvis förs en metoddiskussion där valet av metod och rollen som fors-
kare i en aktionsforskningsstudie problematiseras.  
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Kapitel 5. Grupperingar och positioneringar samt 
dominerande normer som styr 
I detta kapitel besvaras forskningsfråga nummer ett: (1)Vilka sociala nor-
mer visar sig hos elever och lärare och hur påverkar dessa den sociala sam-
varon i skolklassen? I det här kapitlet redovisas resultat från de individuella 
kartläggningarna112, som inledningsvis gjordes med de 24 eleverna, och ge-
nom dessa kartläggningar framträder grupperingar och positioneringar. 
Vilka och vilkas normer113 ligger till grund för formandet av skolklassens 
sociala samvaro? Hur kommer dessa normer till uttryck genom elevernas 
utsagor? Genom uppföljande samt kompletterande intervjuer kan en mer 
samlad bild av de elevnormer som villkorar och styr grupperingar och po-
sitioneringar i klassen erhållas.  

Inledningsvis presenteras grupperingar och positioneringar. Därefter be-
skrivs hur normer i klassen styr dessa grupper (baserat på elevernas utsa-
gor). De normer som först aktualiseras är relaterade till elev-elev-relat-
ionen.114 Avslutningsvis redovisas berörda lärares sociala normer som under 
aktionsforskningsprocessen visat sig vara en avgörande faktor i och för för-
bättringsarbetet i klassen. 

5.1 Grupperingar 
Fem grupperingar framträder. I delbeskrivning A (se bilaga 8) synliggörs 
och analyseras grupperingar och positioneringar samt skolklassens domine-
rande normer. Elevens egna värderingar synliggörs när positioneringarna 
sätts ut på positioneringstrappans högra del och när dessa nivåer definieras, 

                                                      
112 Sammanfattande kommentarer från lärare och forskare: Delbeskrivningarna A-
E utgör ett underlag när lärarna får i uppgift att ge en skriftlig kommentar om varje 
elev inför det kommande förbättringsarbetet.[Fl. 2:1] Jag gör också en skriftlig kom-
mentar som tillsammans med lärarnas kommentarer redovisas för lärarna som ett 
kompendium, efter termin 1.  
113 Jag skiljer på gruppnormer och skolklassnormer. Gruppnormer ses som styrande 
inom en specifik kamratgrupp. Skolklassnormer vilka benämns dominerande nor-
mer ses som styrande i skolklassen som helhet. 
114 Gruppnormerna som här redovisas är normer som kommit till uttryck från elever 
vid mina samtal om deras relation till vissa elever inom den egna kamratgruppen 
samt dilemman som rört dessa. Således bör det också finnas fler normer i kamrat-
grupperna som inte kommit till uttryck.  
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medan de elevnormer som dominerar i skolklassen framträder när kamrat-
grupperna sätts ut på trappans vänstra del och dessa definieras.115 Delbe-
skrivning A visar att det bildats grupper i skolklassen som av de flesta av 
eleverna upplevs som statiska. Beskrivningen synliggör även elevernas egna 
värderingar och skolklassens tre mest dominerande elevnormer. Med domi-
nerande normer avses här elevnormer som präglar klassens sociala samvaro 
genom att alla har att förhålla sig till dessa, och normerna skapar ramar för 
vad som är eller icke är önskvärt, accepterat och tillåtet. Dessutom fram-
kommer det att lärarna har svårt att uppfatta och förstå normerna. 

Vid kartläggningen [Fl. 1:4] utkristalliseras fem grupper (jfr kategorier) i 
skolklassen. Jag betraktar grupperna i den här studien som dynamiska, det 
vill säga de kan förändras över tid och beroende på situation. Med tid avses 
här den tid som förflyter under den beskrivna processen i flödesschemat (se 
bilaga 1) från [Fl. 1:3] till [Fl. 3:28]. Att grupperna betraktas som dyna-
miska innebär att gruppmedlemmarnas (elever i en kamratgrupp) inbördes 
positioner kan förändras. Det betyder också att vissa elever kan tillhöra 
flera grupper beroende på ur vems perspektiv eleven betraktas – även om 
de enligt eleverna förefaller vara permanenta över tid. Eleverna själva be-
skriver tre av de fem grupperna som statiska (nr 1, 2 samt 5). Exempel på 
sådana beskrivningar är: ”Så här har det sett ut sen’ i sjuan” och ”det var 
så här från början”. När det gäller grupp nr. 3 och 4 ses de som kamrat-
grupper både av elever och lärare. Dock använder de elever som jag placerat 
i grupp 3 och 4 inte själva benämningarna jag valt. Däremot ger andra ele-
ver uttryck för att dessa elever stämmer överens med gruppens ”rubrice-
ring”. När det gäller eleven Emina framkommer det att hon försöker dölja 
det som grupp 3 och 4 symboliserar. Det bör också observeras att de fem 
grupperna är en momentan ”bild” av skolklassen vid kartläggningstillfället, 
vårterminen 2010.[Fl. 1:4] De beskrivna grupperna116 nedan är min sam-
lade bild utifrån de individuella kartläggningarna med eleverna.[Fl. 1:4]   

                                                      
115 Exemplet i, figur 5 (se bilaga 8) visar hur eleven Sara beskrivit grupperingar på 
positioneringstrappan och synliggjort skolklassens tre dominerande normer när hon 
har definierat de olika nivåerna. Notera att definitionerna därefter utvecklats genom 
muntliga följdfrågor. De understrukna namnen tillhör elever som Sara upplever som 
ledande i respektive grupp. 
116 Jag skiljer på begreppen grupp och kamratgrupp. Kamratgrupp definieras i stu-
dien som en grupp som ur elevernas perspektiv beskrivs som statisk i betydelse att 
elever som ingår i denna grupp alltid är tillsammans. Grupp definieras som en sam-
ling elever som jag funnit har något gemensamt som konstituerar en specifik kate-
gori men som inte nödvändigtvis umgås med varandra. 
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5.1.1 Grupp 1  
I kamratgruppen ingår fem elever varav tre flickor och två pojkar. Gruppen 
kan betraktas som en enhetlig kamratgrupp. Eleverna som ingår i gruppen 
är: Caroline, Louise, Lisa, Carl och Albin. Caroline, Louise och Carl har 
ledarpositioner. Värderingar som håller samman kamratgruppen: Eleverna 
har en stark sammanhållning inom gruppen och står upp för varandra i alla 
lägen. De skyddar varandra om andra elever kritiserar eller angriper dem. 
Det finns inga uttalade konflikter mellan gruppmedlemmarna. Intressen: De 
är alla intresserade av den senaste musiken på hitlistorna, trendiga märkes-
kläder, shopping, senaste tekniken inom telefoni och dataspel samt socialt 
umgänge med ”likasinnade”. 

Inställning till skolarbetet samt relation till de i studien ingående lärarna: 
De här eleverna uppvisar en negativ attityd till skolarbete inför andra elever. 
De verkar vara skenbart sociala med lärare och angelägna om att odla och 
upprätthålla en ”kompisrelation” till lärare. Eleverna vill framstå som trev-
liga, pratsamma och sociala. Det som framförallt tycks förena och hålla 
samman kamratgruppen är en önskan om att framstå som ”coola och po-
pulära”. Den här gruppen benämns i studien som ”de som låter mycket och 
tar plats”. Gällande gruppnormer: (1) Man ska ta plats-synas och höras, (2) 
Man ska ha många kompisar, (3) Man ska se ner på ”stud”. Dessa tre nor-
mer är synonyma med skolklassens elevnormer. De kan ses som domine-
rande och styrande, det vill säga normer som eleverna har att förhålla sig 
till. 

5.1.2 Grupp 2  
I kamratgruppen ingår nio elever varav fem flickor och fyra pojkar. Kam-
ratgruppen kan betraktas som två mindre, separata grupper. Dels en flick-
grupp och dels en pojkgrupp. I flickgruppen ingår: Sanna, Elin, Linnea, Lo-
visa och Emina. Sanna och Lovisa kan betraktas som två emellanåt konkur-
rerande ledare. Inom gruppen finns både uttalade och outtalade konflikter 
mellan medlemmarna. Värderingar som håller samman flickgruppen: Flick-
orna har varierande intressen såsom schlagermusik, skräckfilmer, dans och 
teater samt att diskutera kamratrelationer. Tre av flickorna har en speciell 
och utvecklad humor som används på ett nedsättande sätt inom kamrat-
gruppen. 

Inställning till skolarbete samt relation till de i studien ingående lärarna: 
Flickorna tycks vara positivt inställda till samtliga lärare. De är i hög grad 
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studieinriktade och öppna med att sikta mot toppresultat. Det är inställ-
ningen till skolarbete som förenar flickorna i denna grupp. Gruppen be-
nämns därför ”studgruppen”. Gällande gruppnormer: (1) Man ska vara re-
pliksnabb på ett ”smart” sätt, (2) Man ska anamma den humor som gäller 
i gruppen samt (3) Man ska framstå som ambitiös, smart och sträva efter 
höga betyg. 

I pojkgruppen ingår: Abbas, Martin, Alexander och Jesper. Värderingar 
som håller samman pojkgruppen: Pojkarna i tycks ha en samhörighet som 
enbart bygger på att de är studiemedvetna och att de strävar efter att fram-
stå som ambitiösa elever. Inom kamratgruppen pågår ständiga konflikter 
där alla tenderar att ”lägga sig i” även när de egentligen inte är berörda.  
Konflikterna tycks dock läggas åt sidan till förmån för studierna. Samtliga 
pojkar uppvisar en besvikelse över att inte bli tagna på allvar när det gäller 
deras utsatthet i kränkningssammanhang. Pojkarna har över tid försökt få 
klassföreståndare och rektor att agera i syfte att få stopp på kränkande 
handlingar från elever inom kamratgruppen, i skolklassen samt i vissa fall 
från elever i andra klasser. Det som verkar hålla samman gruppen är en 
rädsla för att bli utsatt av andra elever i klassen. 

Kamratgruppen benämns som ”pojkgruppen” och inte som ”studgrupp” 
eftersom gruppen inte på samma sätt som studflickorna vågar tala i termer 
av att man är studieinriktad. Gällande gruppnormer: (1) Man ska skämta 
med varandra utan att för den skull härma och efterlikna andras skämt, (2) 
Man ska hjälpa och stötta varandra inom gruppen vid hot från andra pojkar 
i skolklassen, (3) Man ska vara sig själv och inte härma andra samt (4) Man 
ska ”putta och packa” på varandra inom kamratgruppen. 

5.1.3 Grupp 3  
Gruppen består av elva elever varav sju pojkar och fyra flickor. Den här 
gruppen är inte statisk till sin karaktär till skillnad från kamratgrupperna 
1, 2 och 5. Gruppen konstitueras utifrån det faktum att eleverna av olika 
anledningar är frekvent frånvarande i skolklassen. Samtliga pojkar har av 
organisations- eller schematekniska orsaker mindre tid i klassen än övriga 
elever.  Det handlar dessutom om regelrätt skolk och i två fall om doku-
menterad sjukfrånvaro. I gruppen ingår: Tobias, Marcus, Adam, Mathias, 
Linus, Robin och Daniel. Det som förenar gruppen är att pojkarna uttrycker 
ringa eller inget intresse för skolarbete samt i två fall en stark önskan om 
att byta klass. Mellan pojkarna finns en värme och sammanhållning för att 
skydda sig mot framförallt normsättande elever i grupp 1. Relationen till 
lärarna är allt från konfliktfylld till mycket god. 
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När det gäller flickornas frånvaro beror den på framförallt två saker. Det 

ena är att de inte deltar på enstaka lektioner med hänvisning till både fysiska 
och psykiska åkommor. Det andra är att de ”sympatiskolkar” när någon 
av flickorna upplever sig vara orättvist behandlad av lärare och/eller elever. 
I gruppen ingår: Emina, Sara, Jessica och Sofia. När det gäller Tobias, Mar-
cus, Linus, Robin och Emina finns en koppling till grupp 4. Det som förenar 
eleverna i grupp 3 tycks vara att de av olika anledningar tillbringar lite tid i 
skolklassens sociala samvaro, i förhållande till elever som ingår i grupp 1 
och 2. Därför benämns gruppen som ”elever som är frekvent frånvarande”. 

5.1.4 Grupp 4  
Gruppen består av fyra elever varav tre pojkar och en flicka. I gruppen ingår 
Tobias, Marcus, Linus och Emina. Den här gruppen är inte statisk till sin 
karaktär till skillnad från kamratgrupperna 1, 2 och 5. Gruppen är likt 
grupp 3 konstituerad utifrån det faktum att eleverna ger uttryck för att vilja 
byta skolklass. Det som förenar eleverna i denna grupp är att andra elever i 
skolklassen beskriver deras situation som att deras vantrivsel inte går att 
åtgärda. Gemensamt för dessa elever är att de ger uttryck för att inte kunna 
påverka och förbättra sin situation så att de uppnår en gynnsam trivselnivå. 
Samtliga elever uttrycker en önskan om fler kamratrelationer.  

Inställning till skolarbete samt relation till de i studien ingående lärarna: 
Här finns en skillnad mellan pojkarna och flickan. Samtliga pojkar har en 
uttalad missnöjdsamhet gentemot vissa lärare. Detta tycks hänga samman 
med att pojkarna vägrar följa lärarnas direktiv. Pojkarna uppvisar stort oin-
tresse för skolarbete i allmänhet. Flickan har en distanserad relation till lä-
rare som tar sig uttryck i att hon vill lyckas i skolan men att hon inte förmår 
be om hjälp för att uppnå detta. Det som förenar eleverna i denna grupp är 
att de har hög frånvaro samt gett uttryck för att inte trivas i skolan. Därför 
benämns gruppen som ”de som vantrivs”. 

5.1.5 Grupp 5  
I denna marginaliserade kamratgrupp ingår tre flickor: Sara, Jessica och So-
fia. Dessutom har eleven Emina en ”tillflyktsort” i denna grupp, men ef-
tersom hon klart deklarerar att hon nu tillhör ”studgruppen” ingår hon ej 
som permanent medlem här. 
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Värderingar som håller samman kamratgruppen: Intresset för sällskaps-
djur förenar flickorna. Dessutom har de en påfallande, provocerande kläd-
stil något som gör att andra elever förlöjligar flickorna. Flickorna leker le-
kar som andra elever betraktar som barnsliga och ”fåniga”. 

Inställning till skolarbete samt relation till de i studien ingående lärarna: 
Flickorna har en skiftande inställning till skolarbete så till vida att en flicka 
är medveten om vikten av och vill ha bättre betyg. Dock väger hennes loja-
litet till övriga flickor i gruppen tyngre än att i praktiken studera. Övriga 
flickor tycks inte ha insett vikten av godkända betyg. De tre flickornas re-
lation till lärarna i studien framstår som en överhängande besvikelse över 
att lärarna inte tagit deras utsatta situation på allvar. Flickorna undviker 
mer eller mindre konstant att delta på lektioner där fysisk beröring före-
kommer.117  Detta föranleder att lärare och övriga elever i skolklassen upp-
repat benämner kamratgruppen som ”en klass i klassen”. Det som håller 
samman kamratgruppen: Det finns en outtalad överenskommelse om att 
skydda varandra från elevers och lärares kränkande handlingar. Pågående 
konflikter mellan flickorna förekommer men tycks ha en underordnad be-
tydelse eftersom de är införstådda med att de behöver varandra. Flickorna 
hävdar ”rätten att få vara som man är”, att inte behöva anpassa sig efter 
andras normer. De ger uttryck för att inte kunna förändra sin situation och 
för att vara stämplade som någonting de inte är. Det som håller samman 
kamratgruppen är en rädsla för att utsättas för kränkande handlingar vilket 
gör att kamratgruppen distanserar sig från övriga klassen. Kamratgruppen 
benämns därför som ”de som är utanför”. Gällande gruppnormer: (1) Man 
ska hålla ihop när lärare behandlar någon i gruppen orättvist, (2) Man ska 
bojkotta lektioner där lärare undervisar som agerar orättvist mot någon i 
kamratgruppen, (3) Man ska inte vara studieinriktad samt (4) Man ska und-
vika lektioner där det ingår aktiviteter som har inslag av fysisk beröring.  

Följande sju elever ingår i fler än en grupp: Tobias, Marcus och Linus 
grupp 3 och 4. Sara, Jessica och Sofia grupp 3 och 5. Emina grupp 2, 3, 4 
och 5. Det innebär att jag vid analyserna av kartläggningarna [Fl. 1:4] tyckt 
mig se att dessa elever som exempelvis Emina pendlat mellan att ingå i 
grupp 2 och 5. Samtidigt har hon kunnat betraktas som en elev som är fre-
kvent frånvarande (grupp 3) och som vantrivs (grupp 4). Det framkommer 

                                                      
117 Här avses samarbetsövningar som innebär fysisk kontakt på olika lektioner i 
undervisningen samt de flesta aktiviteter på idrotten. 
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sammantaget att gruppnormerna påverkar och styr hur elever inom respek-
tive kamratgrupper agerar. 

5.2 Positioneringar på två nivåer  
Positionering innebär i den här studien två saker. Det handlar om att ele-
vernas sociala samvaro i den specifika skolklassen tar sig uttryck som kamp 
och dynamik på två olika nivåer. Den första nivån innebär att var och en 
av eleverna har en position i förhållande till en annan elev/andra elever inom 
den egna kamratgruppen. Det innebär således att det finns en hierarkisk 
struktur inom kamratgrupperna. Den andra nivån innebär att kamratgrup-
pen har en position i förhållande till de kamratgrupper som återfinns i den 
hierarkiska skolklasstrukturen. Dessa båda nivåer är dynamiska så till vida 
att det förs en kamp om positionerna.  

Kampen kan förstås som en ständigt pågående process som ur elevernas 
perspektiv gestaltas som konfliktfyllda möten mellan aktörer på olika ni-
våer inom en specifik skolklasskontext. Det innebär att de utkristalliserade 
grupperna får en struktur som kan förstås som hierarkisk. Gruppernas po-
sitionering tar sig följande uttryck: 
 

1. De som låter mycket och tar plats (en hegemonisk grupp). I 
texten som följer benämns denna grupp, den normsättande 
gruppen. 

2. De som är ”stud”118 (en underordnad hegemonisk grupp) 
3. Elever som är frekvent frånvarande 
4. De som vantrivs 
5. De som är utanför (en marginaliserad grupp) 

 
Att kamratgrupperna har olika status (hegemonisk, underordnad hegemo-
nisk och marginaliserad) har framkommit genom att samtliga elever fått 
beskriva dem i anslutning till positioneringstrappan. Att exempelvis kam-
ratgruppen, De som är ”stud” betraktas som underordnad beror på att ele-
verna i den hegemoniska kamratgruppen, De som låter mycket och tar plats, 
bestämt att en av skolklassens dominerande normer är att se ner på ”stud”. 
Denna grupp av elever (nr 1) beskriver exempelvis ”studgruppen” på föl-
jande sätt: 
”Töntgänget – dom som pluggar och är seriösa” 

                                                      
118 ”Studgruppen” definieras av eleverna som de som seriöst och målmedvetet går in 
för skolan. 
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”Det är ’studen’ i klassen” 
”Dom jobbar på lektioner men pratar på raster” 
”Dom går in för skolan” 
”Dom går hem till varandra på håltimmarna – sitter och läser läxor och gör 
prov och sån’t” 
”Dom pluggar mest – det är det enda dom tänker på” 
Hur positionerar då dessa elever i ”studgruppen” sig själva? Det som ka-
raktäriserar deras egen kamratgrupp beskrivs på följande sätt: 
”Vi sköter våra läxor bra så därför har vi inte världens bästa rykte och dom 
ser oss som plugghästar” 
”Vi är den grupp som hörs näst mest” 
”Vi är pluggstämplade” 
”Vi som pluggar och tydligen är ’stud’” 
”Vi satsar på MVG119 för att vi ska kunna bli vad vi vill och välja fritt bland 
gymnasielinjerna” 
”Vi försöker visa alla respekt men ibland är det svårt…” 
Elever från de övriga grupperna beskriver studgruppen som:  
”Dom hjälper oss om vi behöver hjälp på matten” 
”Dom smarta som alla frågar” 
”Satsar allt på betyg” 
”Dom är väldigt duktiga i skolan – verkar tycka om skolan” 

Sammantaget speglar elevcitaten den hierarkiska struktur som kamrat-
grupperna i skolklassen tycks utgöras av och hur en dominerande norm kan 
beskrivas ur olika kamratgruppers perspektiv. 

5.3 Elevernas normer   
Det framkommer normer bland eleverna som kan förstås ur olika perspek-
tiv. Det är dels de gruppnormer som presenteras inledningsvis i kapitlet i 
anslutning till att de fem grupperna/kamratgrupperna presenteras. Dess-
utom är det normer som styr på en skolklassnivå. Dessa normer presenteras 
i följande stycke. 

5.3.1 Dominerande normer i klassen 
De inledande kartläggningarna[Fl. 1:4] med eleverna visar att det finns tre 
dominerande normer som styr skolklassens sociala samvaro: 

                                                      
119 Datan härrör från betygsystemet som gällde enligt Lpo 94. 
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1. Man ska ta plats – synas och höras (man ska dominera över 
andra elever i och utanför klassrummet)  

2. Man ska ha många kompisar 
3. Man ska se ner på ”stud” (man ska ha en nedsättande inställ-

ning till elever som är studieinriktade) 
 
Det betyder att även om övriga elever uppskattar och är välvilligt inställda 
till ”studgruppen” så har de att förhålla sig till den dominerande normen, 
det vill säga att man ska se ner på studeleverna. Hur detta visar sig samt hur 
de två övriga normerna kommer till uttryck hos eleverna redovisas mer in-
gående nedan i detta kapitel.  

5.3.2 Normer villkorar skolklassens sociala samvaro  
Utifrån det som redovisats ovan kan konstateras att normer villkorar skol-
klassens sociala samvaro och bestämmer positioneringar och grupperingar 
i klassen. 

För att undersöka hur detta kan förstås genomförs uppföljande grupp-
intervjuer [Fl. 2:22,3:3] med tre kamratgrupper samt två parintervjuer med 
normsättande elever.[Fl. 3:8] Av dessa framgår mer i detalj hur normerna 
bestämmer handlingsramar mellan kamratgrupperna men också inom kam-
ratgruppen. Samtliga elever synliggör normerna men de beskrivs på olika 
sätt beroende på hur eleven upplever att de påverkar hen. Normerna be-
skrivs som dominerande för att de normsättande eleverna manifesterar just 
dessa normer för att bibehålla sina positioner och för att få de utsatta ele-
verna att vara kvar på sina positioner. De dominerande normerna är över-
ordnade andra normer. Med andra normer menas i den här studien de nor-
mer som också styr elevernas sociala samvaro men som till skillnad från de 
normer som i studien betraktas som dominerande inte används av eleverna 
när de normsättande elevernas position och agerande beskrivs på position-
eringstrappan. De dominerande normerna sätts av elever som har den 
högsta positionen i skolklassen och styr övriga elevers handlingsutrymme.  

Elever som satt de dominerande normerna verkar också ha makt över 
andra normer. Ett sådant exempel är elevnormen, Rätten att få använda 
mobil under lektioner. När elever som inte ingår i den normsättande grup-
pen använder sina mobiler på lektionstid reagerar de normsättande eleverna 
med att högt kommentera att de bryter mot skolans regler. När de själva 
använder mobiler under lektionstid blir det inga reaktioner från klasskam-
raterna. Eleven Martin i ”studgruppen” berättar att det räcker med att Sara 
eller andra utsatta elever i hennes grupp tar fram sin mobil och klickar en 
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gång så skriker de normsättande pojkarna Albin och Karl direkt rakt ut 
”Vad gör du!” 

Jesper: Om Sara och Sofia tar upp sin mobil så hör man direkt en kommentar 
från Carl, Albin och Caroline… men dom får ha sina mobiler… Caroline har 
alltid sin mobil på bänken och sitter ofta och pillar på den… jag såg henne 
sms:a på matteprovet… men det är ingen som kommenterar det att dom har 
sin mobil men så fort nån’ av dom andra… Sara och dom tar upp sin mobil 
då kommer det direkt kommentarer från Carl och Albin: ”Lägg ner mobilen 
ungefär”. 
Alexander: Det blir det om vi också tar upp den. Det verkar som bara dom 
får ha uppe mobilerna… att det är en regel att bara dom får ha det och inga 
andra. 
Martin: Dom får ju göra som dom vill men så fort nån’ annan gör det så stör 
dom sig på det och säger till.[Fl. 2:22] 

Två normsättande elever förklarar upprätthållandet av denna norm på föl-
jande sätt: 

I: Varför kommenterar ni om Sofia eller Jessika sitter och sms:ar men inte 
om Caroline gör det? 
Louise: För vi tycker inte om dom. 
Albin: Nä (tittar på Louise och ler) 
Louise: Det är ju inte svårare än så.[Fl. 3:8] 

Exemplet visar hur normer på principiellt och konkret sätt styr relationer 
och handlingar i klassen. Även om de inte är synliga i form av skriftliga 
instruktioner så är de synliga för eleverna i form av att var och en vet sin 
plats i den sociala hierarkin. Samtliga fyra normsättande elever bekräftar 
andra elevers berättelser om att de inom sin kamratgrupp håller ihop och 
oftast skyddar varandra, även om någon av dem ”gör något dumt” mot 
någon annan elev. Följande citat speglar detta: 

Carl: Jag och Albin vi håller nästan alltid ihop så… jäklar… säger nån’ nåt’ 
till Albin så kanske jag är med och säger nåt’ tillbaka och säger nån’ nåt’ till 
mig så…[…] 
I: Kan ni förstå att dom andra eleverna tycker att det är så, att ni skyddar 
varandra hela tiden även om nån’ gör nåt’ dumt? 
Carl: Ja det kan jag… 
Caroline: (fnissar) … ja kanske om jag tänker efter… men jag har inte själv 
tänkt på det! 
Carl: Inte jag heller faktiskt… men så mycket skyddar är det inte tycker jag 
för alla klarar sig i stort sett… 
Caroline: Vi är ganska självständiga.[Fl. 3:8] 
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Dessa elever bekräftar också det som andra elever gett uttryck för nämligen 
att det i det närmaste är omöjligt för någon annan elev att tillrättavisa dem 
därför att de är så ”slängda i käften” eller för att de blir så arga. Samman-
fattningsvis kan sägas att de normsättande eleverna skyddar varandra och 
håller ihop vid handlingar som de upplever som angrepp från andra elever. 
Tre av de utsatta flickorna beskriver vad som händer om de skulle agera på 
samma sätt som de normsättande eleverna gör i klassrummet: 

Sofia: Om jag skulle avbryta någon skulle jag få jättemånga emot mig. 
Emina: Ja 

Sofia beskriver vad som skulle hända ifall exempelvis den normsättande ele-
ven Caroline stod och redovisade framför klassen och Sofia sa: ”du, jag 
hörde inte kan du säga det en gång till” så skulle hon få samtliga normsät-
tande elever emot sig.  Sofia säger att även om hon i sak har rätt skulle de 
ju ändå ”gnaga” på henne hela tiden eftersom dom är en kamratgrupp. 

Sara: Det gäller att ha rätt kontakter för att klara sig. 
Sofia: Ja. 
I: Hur då rätt kontakter? 
Sara: Man blir ju mobbad om man liksom inte är vän med dom rätta perso-
nerna… som ingen ger sig på. 
Sofia: Mmm… skulle jag bo i stan och va’ kompis med Caroline då skulle 
jag ha jättemånga kompisar. 
Emina: Då skulle hela skolan gilla dig. 
Sofia: Ja då skulle hela skolan gilla mig för dom är hela skolans mitt-
punkt.[Fl. 3:3]  

Det är inte enbart utsatta flickor som upplever sig exkluderade. Pojkarna i 
”studgruppen” menar att de utsätts för kränkande handlingar för att de inte 
lever upp till de dominerande normerna. Pojkarna är överens om att om 
man inte håller med de normsättande pojkarna Albin och Carl ”så kan man 
ju få skit”. Följande citat speglar detta: 

Alexander: Om man inte lyssnar på rätt musik så klagar Albin på en. […] 
Om den är en dag gammal typ då är den gammal tycker han. 
Jesper: Dom tycker att dom har rätt hela tiden… allt dom gör och tycker är 
rätt och så ska alla andra va’ också enligt dom. […] Dom kan ge kommen-
tarer om man säger nåt’ som är emot det dom säger… […] I åttan hade vi en 
diskussion i svenskan om läxor och alla tyckte det var jättemycket läxor… 
framförallt Carl och Albin och dom klagade… och då sa jag att jag tycker 
inte det är mycket läxor utan lagom som det är… och då fick jag några kom-
mentarer av dom efter lektionen. 
I: Vad sa dom? 
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Jesper: Är du stud och gillar du läxor? 
Alexander: Det var så på en No-lektion förra veckan… och jag låg nån’ sida 
före dom i ett arbetsblad som vi höll på att göra… då sa dom jädra 
hemmajobbare… varför jobbar du hemma för? ... stud! 
I: Vem var det som sa det? 
Alexander: Albin och Carl. […] Jag försöker jobba upp och komma så långt 
som möjligt på lektionerna… göra klart med det… så då får jag skit för att 
jag jobbar bra. 
Jesper: Jag tycker att Carl och Albin… framförallt Albin… allting som inte 
dom gör eller tycker om eller gillar tycker dom är enligt dom konstigt… 
framförallt enligt Albin… och då ska dom kommentera det… och om… det 
kan va’ kläder… om man har annorlunda kläder än dom… då är man kons-
tig… annan musik än dom så är man konstig, spelar andra spel än dom… då 
är man konstig och som sagt saker som dom får göra men inga andra… Dom 
tror att dom styr över allting.[Fl. 2:22] 

Sammanfattningsvis speglar detta hur elever som har en lägre position än 
de normsättande eleverna är oförmögna att påverka de normsättande ele-
verna och de styrande normerna. 

Två av skolklassens dominerande elevnormer, Man ska ta plats - synas 
och höras och Man ska ha många kompisar hänger ihop samt påverkar och 
förstärker varandra vilket enligt eleverna påverkar relationerna mellan dem. 
Noteras kan att de elever som satt normerna menar att det är upp till de 
andra, tysta eleverna, själva att ta plats. De menar att det är deras eget an-
svar att utmana och vara aktiva. Nedan följer ett exempel på hur två norm-
sättande elever svarar på en enkät som handlar om deras syn på den domi-
nerande elevnormen, Man ska ta plats - synas och höras:[Fl. 3:1] 

Vad är ditt ansvar? 
Caroline:  - Det är inte mitt ansvar att få dem andra att ta plats. Mitt ansvar 
är att vara den jag är!  
Albin: - Vet inte. 
Hur ser du på din egen situation? Beskriv och ge exempel! 
Caroline: - Min situation är BRA, behöver inte ta mer plats! Eller bra och 
bra, det är ju vi som tar plats som får skiten i klassen… 
Albin: - Bra 
Har lärarna någon roll i det här? I så fall vilken? 
Caroline skriver: - Nä, det är elevernas egna problem, om dom tycker att 
dom tar för liten plats. TA STÖRRE PLATS DÅ! Prata mer!  
Albin: - Nej 
Vad anser du behöver åtgärdas för att alla ska få ta plats i klassrummet?  
Caroline: - Ingenting, de som inte tar plats får väl öppna truten oftare bara?!  
Albin: - Dom får väl börja prata mer? 
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Kommentarerna från den hegemoniska gruppen kan kontrasteras mot de 
utsatta eleverna berättelser. Tre av flickorna menar att läraren, en av klass-
föreståndarna, blir lurad av de normsättande eleverna. De visar upp en falsk 
bild av sig själva när den läraren är med. De säger även att dessa elever 
använder sig av kränkande kommentarer som lärarna inte förstår både i och 
utanför klassrummet. Sådana uttryck är ”K” och ”Kbry” som betyder: ”och 
– vem bryr sig?” De menar att det även finns andra uttryck som lärare inte 
uppfattar som kränkande handlingar och som de vill hjälpa lärarna att för-
stå.  

Emina: Jag inser ju att det inte hjälper att skriva… (har skrivit ett brev till 
läraren) 
I: Vad ville du berätta när du skrev? 
Emina: Hur det är egentligen och vad dom inte ser. Dom märker ju inte vissa 
nya ord som dom (normsättande elever) har hittat på… det vet ju inte lärarna 
vad det betyder. 
I: Vad är det för ord? 
Emina: Till exempel K… när dom säger K så är det… 
[…] 
Sofia: Okey fast drygt… […] Till exempel om jag sitter och berättar jätteen-
gagerat om vad jag ska göra i stallet sen’ så kan dom säga K. […] Det är bryr 
mig inte… håll käften! 

Enligt dessa utsatta flickor är det de tre normsättande eleverna Caroline, 
Carl och Albin som ”tyst väser” K till de utsatta eleverna inte minst under 
lektionstid. Emina och Sofia berättar om ett tillfälle när Sofia skämtat med 
läraren Camilla och normsättande elever väst ”Kååå”. Flickorna är överens 
om att läraren inte kände till uttryckets innebörd. Emina berättar att hon 
till och med har skrivit till en lärare att ”ni fattar inte dom orden för dom 
finns inte.”[Fl. 3:3]  

Samma flickor uttrycker att de skulle vilja ta mer plats men att det inte 
går. De menar att de normsättande eleverna så tydligt visar att de inte vill 
befatta sig med dem. Detta märks till exempel när elever ur dessa båda kam-
ratgrupper får bestämda platser i klassrummet och ”tvingas” sitta bredvid 
varandra. De normsättande eleverna visar då på olika sätt att de inte vill 
prata eller samarbeta med de utsatta flickorna. Dessa vågar heller inte prata 
med de normsättande eleverna med risk för att säga något som sedan kan 
spridas ut om dem. Exempel på sådant är att de frågar om något de inte 
förstår och därmed riskerar att stämplas som ”dumma”. Eleven Sara ut-
trycker ”Det är ju det man går och bär på…”. Emina berättar att hon aldrig 
pratar på lektionerna för hon är rädd att svara fel trots att hon egentligen 
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vet svaret. Sofia intygar att om Emina skulle svara fel så skulle hon få kom-
mentaren: ”oh vad dålig du är.” Det kan få allvarliga konsekvenser om man 
svarar fel menar Sara. Om man en gång gjort något konstigt i de normsät-
tande elevernas ögon så lever det kvar och de får ”förutfattade meningar 
om en”, säger hon vidare. Gör man däremot något bra så lägger de inte 
märke till det, avslutar Sara. 

Emina: Och saker som man gör till exempel… dåliga saker är ju på grund av 
dom. 
Sara: Ja 
I: Vad kan det vara? 
Sofia: Det kan vara att man säger en grej i klassrummet som inte dom säger 
just då! 
Emina: Ja 

Sofia och Emina ger ett par exempel på saker de normsättande eleverna 
anser olämpliga om det är riktat mot deras kamratgrupp. Det kan handla 
om att man exempelvis avbryter Louise eller Albin eller gör något annat för 
att få uppmärksamhet - saker som de normsättande eleverna själva gör hela 
tiden, menar de. Det som beskrivs kan få konsekvenser för flickorna. 

Sofia: Ja för då får man hela gruppen mot sig. 
I: Tänker ni på det här? 
Sofia: Jag gör det typ nästan varje dag. 
I: Tänker du också på det här? 
Emina: Ja… för ibland tänker jag på det jättemycket. När jag kommer hit på 
morgonen så är jag jättetaggad… nu vet jag hur jag ska göra! (Hur Emina 
ska bete sig för att andra elever ska acceptera henne) Om man är jätteglad 
och så kommer dom (normsättande elever) och förstör ens dag helt… och 
man känner sig jättenere… på grund av dom. […] Det är så svårt att fråga 
om hjälp när någon sitter… […] när jag satt jämte Caroline (normsättande 
elev) på matten så har jag inte frågat om hjälp om någonting. 
I: Varför då? 
Emina: För att säger jag att jag inte fattar så kommer hon gå ut:”Åh Emina 
fattar inte…” (Emina börjar nästan gråta). Och då vet hon i 9 J (en elev som 
tidigare mobbat Emina) vad jag inte fattar! 
Sara: Ja 
Emina: Då vet hela skolan… 
Jessica: Det är som nu på matten när vi fått nya platser… man ser ju liksom 
dom (normsättande elever) som hamnar jämte oss… dom blir ju lite liksom 
så här (himlar med ögonen)… och gör sån’a miner liksom. […] Man ser ju 
liksom att ska jag sitta jämte henne typ eller… 
Sara: Ja det är precis så.[Fl. 3:3] 
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Dessa flickor säger att de hela tiden tänker på att inte säga eller göra fel 
saker för att detta får konsekvenser som på olika sätt går ut över deras skol-
arbete. De menar att lärarna inte kan tvinga de normsättande eleverna att 
förändra sina beteenden genom att ta mindre plats – synas och höras om 
dessa inte själva vill det. De menar att det skulle vara samma sak som att 
tvinga Sara att inte ha rödfärgad lugg. Jag tolkar detta resonemang som att 
flickorna utgår från att de normsättande eleverna är de dominerande nor-
merna och att de har rätt att få vara som de vill, även om andra känner sig 
kränkta av dem och att lärare därför inte kan göra något åt det. På frågan 
om vad lärare skulle kunna göra för att andra än de normsättande skulle 
ges mer plats, svarar eleven Sofia att de inte kan göra något eftersom de inta 
kan ”tvinga andra elever att hålla käften”. De normsättande eleverna lyss-
nar inte på lärarna menar hon. Eleven Jessica drar ett parallellt exempel som 
går ut på att en lärare skulle be Sofia byta till rosa kläder i stället för grönt 
nästa dag. Sofia fortsätter: 

Sofia: Ja det är som att säga till Sara… du måste ta ut näspiercingen för den 
passar inte där. Du måste byta och sätta den i läppen. Det är som att säga 
så. Man kan ju inte säga så. Eller du får inte ha orange lugg. 
[…] 
I: Nu måste ni förklara. […] Menar ni att om lärarna skulle tvinga dom 
(normsättande elever) att vara tysta då skulle det vara ungefär som att för-
bjuda… 
Sofia: … Sara att ha svart hår. 
I: Hur tänker du då? 
Sofia: Det går inte … hon bestämmer ju över sig själv. Jag kan ju inte tvinga 
Sara att… 
Sara: … utan det är jag själv som måste ha vilja och det är samma sak med 
dom att dom måste ha viljan att hjälpa till. 
Sofia: Ja fast det har dom ju inte… för dom bryr sig inte (fnissar). 
I: Och då behöver dom inte för att dom inte vill… eller? 
Sofia: Enligt dom så behöver dom inte och lärarna orkar väl inte bry sig 
heller.[Fl. 3:3] 

Enligt de elever som upplever sig marginaliserade i klassen finns ingen möj-
lighet att förändra den sociala samvaron. De som skulle kunna bidra till 
förändring vill inte, och lärarna kan inte påverka de som inte vill. De mar-
ginaliserade elevernas beskrivning betyder att den sociala samvaron i klas-
sen ses som cementerad i en hierarkisk struktur. Samtliga elever ger uttryck 
för att det tar kraft att inte få vara den man är.  
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Emina: Man hatar skolan på grund av dom (normsättande elever). 
Sofia: Mmm 
Emina: På grund av dom som gör så mot oss (kränker). 

Sara menar att om hon hade trivts i skolan hade hon kunnat göra bättre 
ifrån sig. Även Emina uppger att hon egentligen kan prestera bättre men att 
det är mycket hon går och tänker på. Detta medför enligt henne att fokus 
upptas av andra saker än själva skolämnet.[Fl. 3:3] I samband med förbätt-
ringsarbetet och dekonstruktionen av klassens gällande elevnormer under 
studiens tredje termin, [Fl. 3:1] hävdar eleverna Sanna från ”studgruppen” 
och Sara från gruppen ”de som är utanför” följande i sina skriftliga kom-
mentarer: 

Sanna: Alla normer märks tydligt. Det finns en del som uppfyller alla normer 
och det märks när man diskuterar för det är ofta de som tycker det här är en 
dålig studie med löjliga frågor. Jag (Sanna) kan tycka att det är väldigt irri-
terande att bara samma personer pratar hela tiden när det finns så många 
som inte vågar prata. Det blir heller ingen bra sammanhållning i klassen för 
att det är bara några personers åsikt man hör HELA TIDEN. 
Sara: I klassrummet märks det, normerna men ännu mer på rasterna. I klass-
rummet vågar ju folk oftast inte mobbas. Jag och mina vänner har varit mob-
bade i 2,5 år tack vare att folk gillar att trycka ner andra för att synas och 
höras. Hade kunnat skriva längre men detta intresserar mig dock inte.         
[Fl. 3:1] 

Exemplen ovan förstärker ytterligare slutsatsen om den starka positionering 
och gruppering som finns i klassen. Tolkningen utifrån elevernas utsagor 
tyder på att de kan beskrivas som cementerade genom att elevnormer styr 
vad som får sägas och inte får sägas, hur man får agera och vem man får 
umgås med. Elevutsagorna pekar på hur inneslutning och att vara accepte-
rad är begränsat till den egna gruppen och kränkningar används av den 
hegemoniska gruppen som medel för att genom dominans utesluta andra. 
Maktstrukturen, enligt eleverna, är uppenbar men vad händer när elever i 
den dominanta gruppen utmanas? 

5.3.3 En elev högst upp i hierarkin utmanas  
I kapitel 6 ges exempel på hur två flickor, Emina och Linnea i ”studgrup-
pen” upplever sig bli ifrågasatta och utmanade av elever från den egna kam-
ratgruppen. I det följande ges exempel på hur ytterligare en elev, Caroline 
utmanas i form av att en elev agerar på ett sätt som Caroline upplever krän-
kande.  



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   133 
 

Samtliga fyra normsättande elever är upprörda och mycket förvånade 
över att en flicka i klassen vid upprepade tillfällen vågat ge sig på Caroline 
(en av de normsättande flickorna) genom att ge henne spydiga kommentarer 
i klassrummet. Caroline berättar att hon tagit så illa vid sig att hennes 
mamma fått ringa klassföreståndaren. Caroline verkar mest upprörd över 
att inte förstå varför flickan valt just henne. Hon säger att hon undrar var-
för, men att hon inte är intresserad av att reda ut det inträffade med stöd av 
en lärare. Hon förklarar att hon antagligen tagit så illa vid sig för att Louise 
(normsättande kamrat) varit sjuk och att Carl och Albin inte sett det som 
inträffade och därför inte kunnat skydda henne. Var det så att flickan vå-
gade ge sig på Caroline som var mer sårbar därför att de andra i hennes 
kamratgrupp inte var i närheten och kunde skydda henne? Caroline blir 
också mycket upprörd när hon plötsligt under intervjun [Fl. 3:8] får för sig 
att jag där och då kanske betraktar henne som en som är mobbad.  

I: Har du pratat med dina föräldrar om hur du känner dig? 
Caroline: Ja 
I: Får du stöd hemifrån? 
Caroline: Ja gud ja! Men gud det låter som jag är värsta mobbad (höjer rös-
ten)! Verkligen inte! (skrattar nervöst) 
I: Hur känns det om jag tror det? 
Caroline: Det känns för jävligt! Jag är verkligen inte mobbad. 

Caroline säger att hennes bild av att vara mobbad liknar scenen ur en film 
där någon är konstant utstött. Något som hon inte är eftersom hon har ”hur 
många kompisar som helst i skolan”. Dock medger hon att hon känner sig 
sårad av det inträffade eftersom hon inte kan förstå varför den utsättande 
flickan gett sig på just henne av alla elever i klassen. Caroline menar att det 
finns många i klassen som det vore lättare att såra. Hon tycker det känns 
jobbigt att bli sårad och medger att hon blir ledsen. Caroline tycks inte vilja 
befatta sig med bilden av att vara mobbad vilket för henne innebär att ”vara 
utsatt flera gånger varje dag”. 

I: Vi behöver inte prata mer om det. 
Caroline: Jag bryr mig inte (skrattar). Jag visste bara inte vad jag skulle svara. 
I: Jag tror inte att jag har några fler frågor. Har ni några önskemål, frågor 
eller synpunkter? 
Carl: Nej 
Caroline: Det är bara det att du inte får tro att jag är mobbad! För det är jag 
verkligen inte (skrattar nervöst). 
I: Varför får jag inte tro det? 
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Caroline: För att jag inte är det. Jag vill ju inte bli så här mobbad… för det 
är jag inte… jag är inte nära mobbad… det är bara att hon är en jävla ret-
sticka.[Fl. 3:8] 

Som framgår av kapitel 4 har ansvariga lärare arbetat med att förbättra den 
sociala samvaron. Arbetet i klassrummet inleds under andra terminen av 
klassföreståndaren med att ta tag i de upplevelser av kränkningar som fram-
kommit.[Fl. 2:6] I början av studiens tredje termin får eleverna skriftligt 
kommentera de dominerande normerna och vad de anser att de betyder 
både för dem själva och för klassen som helhet.[Fl. 2:20] När klassförestån-
daren Camilla ska inleda med att skriva upp frågor om vilka normer som 
råder i klassen reagerar de normsättande eleverna. Camilla sammanfattar 
situationen på följande sätt (i mail-konversation med mig): ”Då jag skrev 
upp frågorna på tavlan” hördes de normsättande eleverna Caroline och Al-
bin tydligt och det framgick att de tyckte frågorna var löjliga och att det var 
en ”jävla skitstudie”. Camilla tolkar protesterna som att ”coola gänget”, 
vilket är lärarens egen benämning på den normsättande gruppen, inte gillar 
att alla får komma till tals genom att skriva sina tankar om de dominerande 
normerna. De normsättande förstår då att saker kan komma fram som inte 
annars inte skulle komma fram. I mejlet nedan framgår på vilket sätt de 
normsättande eleverna tillsammans agerar. 

Så fort jag står med ryggen mot tavlan låter Caroline och Albin med viss 
uppbackning av Carl och Louise (andra normsättande elever) som skrattar 
med och möjligen flikar in en och annan kommentar. Övriga elever helt tysta. 
Vänder jag mig om är det tyst… lustigt att de uppfattar det som att jag också 
inte hör när jag inte ser…  

Frågan i förbättringsarbetet är dels vilka förväntningar som underordnande 
elever har på lärarna för att förändra situationen, dels vad som sker när 
berörda lärare får kunskap och agerar för att förbättra den sociala sam-
varon. I kapitel 6 redogörs för den senare frågan. Låt oss först se vad elever 
säger om lärarnas ansvar, normer och dess betydelse för den sociala samva-
ron i klassen.  

5.4 Lärarnas normer  
Data i studien pekar på att det finns tre centrala normer bland lärarna som 
styr och påverkar hur de agerar när vissa elever i en skolklass utsätter andra 
för kränkande handlingar och/eller själva utsätts för kränkande handlingar 
av elever i skolklassen.  
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Den första normen, Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta 
ansvar för elevers välbefinnande, gäller hur lärarna kommunicerar och in-
teragerar med varandra och den innebär att man ska respektera kollegors 
förhållningssätt till elever även om det kan uppfattas som avvikande från 
det undervisningsuppdrag som läraren har att förmedla och gestalta. Eller 
med andra ord: kollegialiteten innebär att lärare respekterar varandra även 
om man ogillar eller tar avstånd från en kollegas tveksamma eller förkast-
liga agerande gentemot vissa elever. Man ingriper inte även om en elev ut-
sätts för kränkande handlingar av en lärare.  

Den andra normen, Män förväntas inte uppfatta eller reagera emot 
kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor, innebär att man 
förklarar skillnader i synsätt och agerande i form av att manliga respektive 
kvinnliga lärare upplever och uppfattar elevers sociala relationer på skilda 
sätt. Genusskillnader leder till skilda handlingsdispositioner. Detta förhåll-
ningssätt får konsekvensen att de manliga lärarna inte anser sig se, när ele-
ver upplever att de utsätts för kränkande handlingar eller när elever som 
utsätter andra elever för kränkande handlingar utför dessa under skoldagen. 
De kvinnliga lärarna accepterar de manliga lärarnas förhållningssätt och 
anpassar sig efter detta faktum.  Denna norm innebär för lärarna i studien 
att man framhåller varandra som personer med olika förmågor och synsätt 
på uppdraget. Den kollegiala lojaliteten tar sig här uttryck i att de kvinnliga 
lärarna i hög grad övertar engagemang och ansvar för elevernas välbefin-
nande.  

Den tredje normen, Lärare har en föreställning om att vissa elever själva 
har försatt sig i en situation som gör att de utsätts, innebär att lärarna delvis 
skjuter över ansvaret för kränkningar och trakasserier på eleverna själva. 
Utseende, klädsel, intressen, etc. kan innebära att elever får räkna med ne-
gativa kommentarer och vissa kränkande handlingar.  

5.4.1 Normen: Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar 
för elevers välbefinnande 
När läraren Nisse beskriver situationen och sin relation till klassen gör han 
det på följande sätt: 

Det är lugnt och sansat och tyst… jag brukar väl… nu ska jag väl inte spela 
bror duktig på nåt’ sätt här men vi känner ju varandra… det är ju tredje 
året… så dom vet ungefär vad jag förväntar mig och så vidare och dom… ja 
så… så att ordning och reda… och stök det förekommer aldrig i den här 
klassen… på så sätt är det väldigt bra![Fl. 3:17] 

Läraren Maud är inte speciellt förvånad över det faktum att de normsät-
tande eleverna framhåller Nisse som en lärare som gör rätt. Samtidigt visar 
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hon genom exempel på vilka konsekvenserna kan bli för övriga lärare och 
för arbetet i en skolklass med kränknings- och mobbningsproblematik. 

Maud är inte heller förvånad över hur Nisse agerat när han, enligt de 
normsättande eleverna, skrattat med när eleven Caroline ropat ”bitch” efter 
en av de utsatta eleverna på väg ut ur klassrummet. Här framkommer också 
att Nisse visar viss acceptans om att den normsättande eleven Caroline kan 
kränka andra elever i korridoren utanför klassrummet, där läraren inte kän-
ner att han har samma ansvar att ingripa som inne i klassrummet. 

I: Dom (normsättande eleverna) tyckte att du hade skrattat med dom när hon 
(eleven Caroline) skrek ”bitch”. 
Nisse: Skrattat med? Jag hade väl möjligtvis… jag kan tänka mig att jag hade 
lett och ruskat på huvudet… eller någonting… men sen gick ju som sagt var 
klassen ut då så hade det vart under lektionstid eller när dom hade suttit ner 
så hade jag ju givetvis handlat annorlunda som det heter. 
I: Mmm 
Nisse: Men då tyckte jag inte det var nåt’ utan det får dom ta hand om själva 
liksom… och sen kan det väl va så eller är så att… Caroline har en verbal 
förmåga där som inte riktigt är kanske så där jättebra… mot dom övriga 
(elever i klassen)… och det händer nog betydligt mer kan jag tänka mig på… 
utanför klassrummet… i korridorerna.[Fl. 3:17] 

Nisse ger här uttryck för en norm som innebär att han har skyldighet att 
ingripa och agera på lektionstid men däremot inte utanför det som sker i 
klassrummet. Denna norm står dock i bjärt kontrast till Camillas men också 
Mauds förhållningssätt. 

Maud menar att Nisses förhållningssätt har både lärare och flera rektorer 
känt till utan att komma åt problemet. Hon menar också att hon själv redan 
för tjugo år sedan gjort ett medvetet val att se mellan fingrarna och inte 
lägga sig i Nisses agerande eftersom hon ansåg det vara ”rektorernas ansvar 
att fostra personalen”. Hon uppger att åtminstone några av eleverna genom 
årens lopp protesterat till rektor mot att bli kallad ärthjärna, o dyl., men 
hon tror att Nisse klarat sig, därför att han ansetts ha den jargongen utan 
att mena något illa. En förklaring till att han kommit undan med detta kan 
dessutom vara att han anses vara en populär och väl ansedd lärare. För 
övrigt tror hon själv inte att han agerar medvetet illasinnat och poängterar 
att Nisse inte tycker att mobbning är något större problem på skolan. Nisse 
uppfattar inte fostransuppdraget som någon angelägen uppgift, det har han 
ofta gett uttryck för säger hon. Maud tror att Nisse får mycket positiv feed-
back från elever, vilket skulle kunna bidra till att han inte granskar sitt eget 
beteende. Trots att Maud mycket klart tar avstånd från Nisses agerande 
verkar hon precis som Camilla ha överseende med det. Hon förklarar att 
det handlar om hans sätt att se på sin arbetsuppgift – att han inte har samma 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   137 
 

helhetstänk som de övriga tre lärarna. Maud är inte förvånad då hon har 
arbetat med Nisse under många år och vet att han ser på sådana här saker 
på ett helt annat sätt än vad övriga lärare gör. Hon är medveten om att den 
inställning han har är att mobbningsarbete i skolan är överdrivet och att 
”mobbat har väl folk gjort i alla tider och när vi gick i skolan då var det 
mobbning precis som nu”. Maud är dessutom medveten om att Nisse har 
en annan bild av vad som är hans uppgift som lärare än vad många andra 
lärare på skolan har. Hon menar att hon och de andra lärarna har en hel-
hetssyn på uppdraget som lärare. Vidare säger hon att man inte kan under-
låta att se till att eleverna mår bra i skolan trots att lärare i andra samman-
hang ”kan stöna över hur lång tid” det arbetet tar, tid som skulle kunna 
användas till annat. Hon tror inte det är av någon illvilja Nisse gör saker 
annorlunda utan det handlar om att det är så han uppfattar sin uppgift.    
[Fl. 2:5]  

Läraren Nisse ser gruppkonstellationerna i skolklassen som något posi-
tivt och vill till skillnad från de övriga lärarna inte omorganisera hur ele-
verna själva väljer att gruppera sig inne i klassrummet. Samtalet med lärarna 
vid nätverksträff 12 [Fl. 2:18] speglar hur Nisse beskriver skolklassens kam-
ratgrupper: 

Nisse: Överhuvudtaget så är det väl en ganska rolig klass för det är klara 
grupperingar hela tiden (eleverna sitter i grupperingar som speglar kamrat-
grupperingarna som synliggjorts i studien) … det är nästan så att det är inte 
en klass på nåt sätt om ni förstår vad jag menar utan det är gäng som sitter 
tillsammans. 
Maud: … om man inte tvingas att sitta bredvid varandra… (Maud menar 
bestämda platser i klassrummet) 
Nisse: Ja 
Camilla: Precis Nisse! (högt) 
I: Tycker du att det är positivt Nisse eller negativt? 
Nisse: Jag har väl ingen direkt åsikt bara dom (eleverna) gör vad dom ska 
för mig… och får resultat. Det är därför jag står där framme och lär ut. […] 
Jag vill inte lägga mig i allt för mycket i deras sociala liv… som jag tror så 
gör vi lärare det alldeles för mycket. Det finns trots allt folk som inte kanske 
alltid vill va’ tillsammans med allt och alla va… vill dra sig undan och sätta 
sig med en bok eller så… [Fl. 2:18] 

I mitt personliga samtal med Nisse verkar han till en början väldigt smick-
rad av att de normsättande eleverna betraktar honom som en populär och 
omtyckt lärare. Han ser inledningsvis inte det faktum att de upplever honom 
som en som står på deras sida som ett problem. Han menar att det väl är 
alla lärares dröm att få vara omtyckt och populär. När han konfronteras 
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med metaforen ”Kattens jakt på mössen” (beskrivs i fotnot nr. 156, under 
rubrik 8.2 Slutsats om hur mobbningsfallet kring Emina kan förstås), där 
syftet är att förstå konsekvenserna av att lärare i en kränknings- och mobb-
ningsproblematik inte agerar samstämmigt kan han förstå sin egen roll. Han 
är dock tveksam till att ändra på sig och menar att det skulle kunna slå 
tillbaka på Camilla om han till exempel säger till eleverna att de ska ha 
bestämda platser för att hon vill det. Detta kan förstås som en kollegial 
lojalitet från Nisses sida. Själv uppger han att han är nöjd bara eleverna är 
komfortabla i sitt lärande och får ha sin frihet att sitta var de vill och säga 
vad de tycker, bara det sker tyst och lugnt. Samtidigt vill han inte ”sabba” 
det som Camilla, Göran och Maud eftersträvar. Sammantaget tyder detta 
på att Nisse inte förstår eller reflekterar över vikten av att agera samstäm-
migt. Han agerar i hög grad utifrån sina egna personliga preferenser och 
vad som gynnar honom själv i sitt yrkesutövande. Han säger att han inte 
vill ”lägga sig i” elevernas sociala liv och leverne och inte heller sina lärar-
kollegors roll. Dock antyder hans utsagor en insikt om att han kan se sig 
som en del av problemet i skolklassens kränknings- och mobbningsproble-
matik.  

Läraren Camilla reflekterar över att hon och läraren Göran tycks vara 
överens i retoriken vad gäller förhållningssätt gentemot elever när de till 
exempel diskuterar elevers frånvaro samt orsaker till dessa. I ett mail för-
klarar Camilla att hon och Göran kan vara överens om de utsattas situation 
när de pratar om den. De kan till exempel samtala om varför Emina inte är 
i skolan och vara överens om att problemet runt Emina inte enbart har med 
kamraterna i klassen att göra utan är mycket större än så. De är även helt 
överens om att det är något med Emina som varken de själva eller kamra-
terna förstår. Däremot föreligger en skillnad mellan de två lärarna i deras 
förhållningssätt när de talar med eleverna i klassen. 

Camilla: Sen tror jag att vi i kontakten med eleverna uppfattas olika för att 
den åsikt Göran har den döljer han inte medan jag ”skyddar” Emina inför 
de andra kamraterna genom att där INTE hålla med om att hon beter sig 
”konstigt” om det skulle komma upp från kamraterna.  

Enligt Camilla agerar Göran konsekvent i linje med vad han faktiskt tycker, 
medan hon själv agerar inkonsekvent. Som exempel på detta berättar hon 
hur det kan gå till på K-tiden vid närvarokontrollen. Camilla kan då säga 
högt:   

Camilla: Lisa har jag fått sjukanmälan på, Emina är inte här, har hon varit 
borta hela dagen? ”Ja” svarar klassen. Jag frågar då Göran ”Har du fått 
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sjukanmälan på Emina?” och han svarar i stil med ”Knappast, det hade ju 
varit sensation i så fall”.  

Camilla anser att ett sådant svar inte hade varit anmärkningsvärt om han 
sagt det vid sitt skrivbord när bara hon hört på.  Där hade hon och Göran 
pratat på det sättet men själv hon hade inte tagit med ett sådant språkbruk 
till klassrummet även om hon i sak delar Görans uppfattning. Detta senare 
exempel pekar på att det är okey för Göran att offentligt kritisera och iro-
nisera över en frånvarande elev (som dessutom har en utsatt position) i klas-
sen, och där han ställer sin kollega i en situation där hon antingen får gå i 
klinch med hans kommentar inför honom och klassen eller tiga och låta det 
passera. Antingen blir det en konflikt inför öppen ridå med lärarkollegan 
och eleverna som vittne eller kan hon bli anklagad av vissa elever som med-
skyldig till offentlig kränkning, att passivt acceptera och förstärka en redan 
negativ syn på en klasskamrat hos vissa elever. 

5.4.2 Normen: Män förväntas inte uppfatta eller reagera emot kränkningar 
i samma utsträckning som kvinnliga kollegor 
Ett annat resultat som framkommer i studien är att det finns en norm bland 
lärarna att ”manliga och kvinnliga lärare upplever och uppfattar elevers so-
ciala relationer på olika sätt”. Göran uttrycker att han glatt kan förbise en 
massa saker som hans kvinnliga kollegor direkt uppfattar. Han ser en fördel 
med att som många kvinnliga kollegor, direkt kan ”komma fram till per-
sonliga egenskaper” vid första mötet med en individ. Något som han tycker 
kan vara en klar fördel i arbetet med elever. Camilla är snabbare i detta 
avseende enligt Göran, men han poängterar att trots att de gör samma be-
dömning av en elev som exempelvis kränker en annan elev kan det likväl 
vara så att de i praktiken väljer att agerar på olika sätt. Göran resonerar 
som att denna skillnad i agerandet skulle kunna ha sin grund i en an-
norlunda infallsvinkel ”på grund av ett genus”. 

I: Ser du det här hos andra män också… att det brister? 
Göran: Ja, ja, ja det gör jag […] i varje fall gör jag det… sen vet ju inte jag 
om det… om dom [manliga lärare] blundar för det är bekvämt eller om dom 
precis som jag inte ser det men kan konstatera att det dessutom är bekvämt… 
men det är ingen bevekelsegrund för mig utan det är att det kan ta mycket 
längre tid för mig att komma på… andras personligheter. […] Men det är ju 
ingen nyhet att kvinnlig intuition så att säga är betydligt mer slagkraftig än 
manlig.[…] Det tror jag definitivt… att Nisse och jag ser mindre än Maud 
och Camilla gör… det tror jag. 
[…] 
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I: Är det en viktig egenskap att ha… den som du beskriver att Camilla har? 
Göran: Ja det tycker jag […] för att du får mer insikt i hur eleverna är och 
vad det kan skapa för problem… men det är ju klart om det löser det pro-
blemet det vet jag ju inte heller. 
(Samtalet fortsätter men läraren Göran har avlägsnat sig så att de två kvinn-
liga lärarna och jag fortsätter att diskutera). 
I: Har ni manliga kollegor som är som ni är (jag syftar på Maud och             
Camilla)? 
Maud: […] … karlar är ju ofta mer ointresserade av den känslomässiga delen 
av en i alla fall ganska ytlig relation som en elev – lärarrelation är… så… 
men alltså ärligt talat… jag vet faktiskt inte… det är så svårt… det är så 
oändligt svårt att säga vad som beror på personlighet i hur man fungerar som 
lärare och vad som beror på kön faktiskt… det är det faktiskt. […] Han 
(läraren Göran) har ju faktiskt sett… han har ju förstått vad han har sett… 
jag menar jag kan ju också uppleva det med min man ibland att jag märker 
saker med folk som vi pratar med första gången som han förstår när vi har 
pratat med dom tio gånger… och ibland säger jag ”men fattar du inte!”… 
och då tittar han på mig… för han har ju inte kommit så långt att han tänker 
att jag har rätt (Maud och läraren Camilla skrattar).[Fl. 3:23]  

Jag frågar de kvinnliga lärarna i fall de anser att intuition är en viktig egen-
skap att ha. Camilla säger att det skulle vara mycket skönare om hon emel-
lanåt slapp att lägga märke till ”massa saker”. Hon känner att hon blir mer 
stressad än vad Göran blir eftersom det finns saker han inte lägger märke 
till. Som exempel anför hon sina och Görans genomförda elevsamtal          
[Fl. 2:6] där Göran klarat av fyra samtal på samma tid som hon själv klarat 
ett. På grund av tidspress och arbetsbelastning önskar hon ibland att det 
kunde vara skönt att vara lika ”effektiv” som Göran.[Fl. 3:7] Denna man-
lighetskultur eller ”grabbighet” som tar sig uttryck i högre toleransnivå och 
förklaring till mindre benägenhet att uppfatta kränkningar och att agera 
förklarar Göran också utifrån egna personliga erfarenheter. Han drar pa-
ralleller till sin egen ungdomstid och erfarenhet från ishockey när han vill 
förklara elevers beteende och jargong i skolan. 

Göran: Jag uppfattar ett spel mellan elever som jag inbillar mig är en jargong 
och inte tänker mig som kränkande. […] Jag har ju spelat hockey när jag var 
barn i tio år och har upplevt den jargongen […] så jag reagerar inte så mycket 
på det (att elever puttar in varandra i skåp)… för det var ju den åldern jag 
var då. Men då hör det ju till saken att är man hockeyspelare så består ju en 
hel del utav aktiviteten att tacklas (Göran försvarar att pojkar som utövar 
hockey även tacklas efter avslutad träning)… […] … det kan va’ en bakgrund 
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till att jag inte reagerar… alltså jag måste… det sitter inte i ryggmärgen på 
mig... [Fl. 2:5] 

5.4.3 Normen: Lärare har en föreställning om att vissa elever själva har 
försatt sig i en situation som gör att de utsätts 
Fyra av de utsatta flickorna refererar en händelse som inträffat tidigare där 
lärarens kommentar etsat sig fast i deras minne.  

Jessica: Det var någonting Göran sa… jag vet inte om ni kommer ihåg det 
(generat fnitter) […] Det var i sjuan, åttan så sa vi till Göran att vi blev mob-
bade och sådär… han sa ju att det är ju upp till oss själva om vi vill vara 
mobbade eller inte. 

Samtliga fyra flickor kommer ihåg händelsen och tar starkt avstånd från det 
Göran då yttrade. Enligt flickorna anser Göran att de själva kan påverka 
sin utsatta situation.  

Emina: Att det är upp till oss själva hur vi är och beter oss… 
Jessica: … och vilka vi umgås med och så typ. 
Sara: För vi sa att ”vi kan inte gå till vem som helst och bara bli kompis med 
dom på typ tre minuter”… ”Varför inte?” sa han då.[Fl. 3:3] 

När lärarna vid nätverksträff nr. 5 [Fl. 1:12] resonerar och reflekterar över 
resultatet av elevkartläggningen framkommer följande i samtalet. En av lä-
rarna uttrycker att det inte är så konstigt att elever i klassen reagerar över 
en pojkes utseende eftersom läraren anser att denne väger för mycket i för-
hållande till sin längd. Dessutom anser läraren att ”raggarstuk på det” kan 
förklara övriga elevers kommentarer. 

Kvinnlig lärare: Men dom gör det av taskig… dom gör det ju inte av förund-
ran… dom gör det för att sänka honom. 
Manlig lärare: Jaa! 
Kvinnlig lärare: Det är ju inget klart konstaterande bara… 

Den manlige läraren håller med den kvinnliga läraren om detta och ger yt-
terligare ett exempel där elever ifrågasätter varför de frekvent frånvarande 
inte deltar på lektionerna. Den manlige läraren finner själv ett sådant ifrå-
gasättande helt naturligt och uttrycker klart att han själv tycker det är irri-
terande och att det därför kan ifrågasättas.  

Kvinnlig lärare: Fast dom gör det ju inte heller av omsorg för dom som inte 
är där… 
Manlig lärare: Nej inte alls. 
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Lärarna är överens om att elever som ifrågasätter andra elevers frånvaro 
inte gör det på grund av omsorg utan mer för att ta tillfället i akt att hacka 
på dem. 

Manlig lärare nr. 1: Man kan ju förvåna sig lite över hur Robin då… om vi 
tar honom… hur han tänker. Jag menar … skulle jag ta på mig nån’ jävligt 
taskig tröja och jag ser att ni flinar… ni skulle säkert säga nåt… då skulle ju 
inte jag va så jävla dum så jag kom dan efter i samma igen! 
Manlig lärare nr. 2: Det skulle du säkert inte! 
Manlig lärare nr. 1: Jag menar lite grann snedtänk är det ju på dom här som 
blir utsatta också va’… tycker jag… 
Kvinnlig lärare: Man undrar ju vad det är som gör att han tar såna’ risker! 
Manlig lärare nr. 1: Ja. 
I: Menar ni att det är de utsatta eleverna som bör ändra på sig? 
Kvinnlig lärare: Jag förstod direkt att det var det du skulle komma till! Det 
är ju självklart att det inte är dom som ska ändra på sig men faktum är när 
man gör såna’ här saker som kommer med kattöron eller cykelhjälm eller 
tröja med ”jag är raggare” då går man så långt ut på den här offerspången 
så jag är rädd att man ramlar och bryter nacken för det är så fruktansvärt 
vågat.[Fl. 1:12]  

Inledningsvis är det de två manliga lärarna som argumenterar för denna 
tredje lärarnorm och de får ett visst motstånd från en av de kvinnliga lä-
rarna. Samtalet mynnar dock ut i att samtliga mer eller mindre bejakar den 
angivna normen. Om en elev är barnslig, om man klär sig på ett avvikande 
sätt, om man beter sig ”onormalt” och bryter mot dominerande normer då 
får man skylla sig själv. Lärarnas norm är att eleverna måste anpassa sig till 
normalitet och dominerande normer för utseende och beteende. 

5.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har forskningsfråga nummer ett besvarats: (1)Vilka sociala 
normer visar sig hos elever och lärare och hur påverkar dessa den sociala 
samvaron i skolklassen? Tre gällande elevnormer framkommer som visar 
sig styra elevernas sociala samvaro. Normerna är: Man ska ta plats – synas 
och höra, Man ska ha många kompisar och Man ska se ner på ”stud”. Elev-
normerna är kopplade till hur elever positionerar sig i förhållande till övriga 
elever i klassen där en hierarkisk struktur styr och påverkar elevernas hand-
lande – normerna kan med andra ord ses som riktningsgivare för handling-
arna.  

Den sociala samvaron utgörs också av grupperingar i skolklassen. De 
grupperingar (kategorier) som utkristalliserats är: De som låter mycket och 
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tar plats (en hegemonisk grupp), De som är ”stud” (en underordnad hege-
monisk grupp), Elever som är frekvent frånvarande, De som vantrivs och 
De som är utanför (en marginaliserad grupp). Att grupperingarna har olika 
status (hegemonisk, underordnad hegemonisk och marginaliserad) har 
framkommit genom att samtliga elever fått beskriva dem när de definierat 
positioneringstrappans olika nivåer. Dessa kamratgrupper styr och påver-
kar elevernas handlande.  

Tre gällande elevnormer framträder som styrande i det som beskrivs som 
en kamp och dynamik. Normerna är vägledande för hur eleverna väljer att 
agera och har satts av de elever som har den högsta positionen i klassen. 
Sättet som kamp och dynamik tar sig uttryck bland eleverna i klassen redo-
visas i kapitel 6 och 7.  Förutom elevernas tre dominernade normer fram-
kommer också tre dominerande normer hos lärarna som visat sig styra hur 
dessa agerar när utsatta elevers situation diskuteras. Dessa lärarnormer styr 
och påverkar hur lärarna agerar när vissa elever utsätter andra för krän-
kande handlingar och/eller själva utsätts för kränkande handlingar av elever 
i skolklassen.  

Den första lärarnormen, Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än 
att ta ansvar för elevers välbefinnande, gäller hur lärarna kommunicerar 
och interagerar med varandra och normen innebär att kollegors förhåll-
ningssätt till elever ska respekteras även om det kan uppfattas som avvi-
kande från det undervisningsuppdrag som läraren har att förmedla och ge-
stalta. Med andra ord: kollegialiteten innebär att lärare respekterar 
varandra även om de ogillar eller tar avstånd från en kollegas tveksamma 
eller förkastliga agerande gentemot vissa elever. Lärare ingriper inte även 
om en elev utsätts för kränkande handlingar av en annan lärare.  

Den andra lärarnormen, Män förväntas inte uppfatta eller reagera emot 
kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor, innebär att skill-
nader i synsätt och agerande förklaras i form av att manliga respektive 
kvinnliga lärare upplever och uppfattar elevers sociala relationer på skilda 
sätt. Genusskillnader leder till skilda handlingsdispositioner. Detta förhåll-
ningssätt får konsekvensen att de manliga lärarna inte ser när elever upple-
ver att de utsätts för kränkande handlingar eller när elever som utsätter 
andra elever för kränkande handlingar utför dessa under skoldagen. De 
kvinnliga lärarna accepterar de manliga lärarnas förhållningssätt och an-
passar sig efter detta.  Den här lärarnormen innebär för lärarna i studien att 
de framhåller varandra som personer med olika förmågor och synsätt på 
uppdraget. Tillsammans med normen om den kollegiala lojaliteten innebär 
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det att de kvinnliga lärarna i hög grad övertar engagemang och ansvar för 
elevernas välbefinnande.  

Den tredje lärarnormen, Lärare har en föreställning om att vissa elever 
själva har försatt sig i en situation som gör att de utsätts, innebär att lärarna 
delvis skjuter över ansvaret för kränkningar och trakasserier på eleverna 
själva. Utseende, klädsel, intressen, etc. kan innebära att elever får räkna 
med kommentarer som kan upplevas kränkande. De tre dominerande elev-
normerna samt de tre lärarnormerna ligger till grund för de villkor som pre-
senteras i nästa kapitel.  
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Kapitel 6. Styrande normers skilda implikationer 
för utsatta elever 
I detta kapitel besvaras forskningsfråga nummer två: (2) Hur villkorar de 
sociala normerna de utsatta elevernas situation i skolklassen? Frågan bes-
varas med hjälp av två exempel på hur lärare resonerar och agerar när två 
utsatta elever, båda flickor och som ingår i samma kamratgrupp påkallar 
lärarnas uppmärksamhet. Anledningen till att jag väljer att redogöra för just 
dessa elevers situation är det faktum att lärarna agerar mycket olika när 
flickornas situation behöver förbättras. Här redovisas på vilket sätt flickor-
nas positioner inom den egna kamratgruppen ifrågasätts och hotas av elever 
inom den egna gruppen. Analysen av hur lärarna agerar sker med hjälp av 
de dominerande normer som visat sig påverka och styra både lärare och 
elever. Dessutom görs en fördjupning av två fall. I det första fallet, eleven 
Emina, visar sig lärarnas normer begränsa dem på ett sätt som gör att de 
inte fullt ut i praktiken agerar utifrån en nolltolerans mot all form av krän-
kande behandling. Detta, samt fallet Linnea analyseras här med hjälp av 
normer, vilket i det här fallet innebär i ljuset av lärarnas dominerande nor-
mer.  

6.1 ”Studgruppens” konstitution 
I ”studgruppen” ingår fem flickor, Sanna, Elin, Lovisa, Linnea och Emina. 
Vid de sociografiska inventeringarna [Fl. 1:4] framkommer att de tre först-
nämnda flickorna önskar att Linnea och Emina borde ingå i en annan 
grupp. Argument som framförs är att de två senare inte lever upp till kam-
ratgruppens normer: Att vara repliksnabb på ett ”smart sätt” och Att i prak-
tiken anamma den humor som gäller i gruppen. Däremot lever de i viss mån 
upp till normen, Att framstå som ambitiös, smart och sträva efter höga be-
tyg.  

Sanna verkar vara den som öppet inför andra elever arbetar för att eleven 
Linnea ska uteslutas ur ”studgruppen”. Detta sker med hjälp av kränkande 
handlingar som av flickorna själva beskrivs som lustfyllda aktiviteter. Cita-
tet nedan visar hur Sanna beskriver och försvarar kränkande handlingar.  
Längre fram i kapitlet (se rubrik 6.3.1 Lärarnas agerande) kommer hand-
lingarna visa sig vara oacceptabla ur klassföreståndarnas perspektiv när det 
gäller eleven Linnea men dock inte när det gäller eleven Emina.  

Sanna: Liksom vi skämtar väldigt mycket med… såhär typ elaka skämt om 
varandra. Fast alla vet ju att det liksom… att man inte menar det. Förutom 
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Linnea… som verkar ta illa upp ibland… och säga att vi liksom (fnissar) bara 
skämtar med elaka saker om henne. […] Det gör vi inte. 

Sanna förklarar vad skämten går ut på, genom att återge ett exempel. Hon 
beskriver hur Linnea och Elin som också ingår i ”studgruppen” retas med 
varandra. Elin säger då ”Linna (smeknamn) är dum” varvid Sanna berättar 
att hon fyller i med orden ”som att det är någon nyhet” men att detta är ett 
skämt. Linnea förstår inte att kommentaren är riktad mot henne utan börjar 
skratta i stället. Sanna förklarar då för Linnea att hon menar henne varpå 
Linnea blir riktigt sur. Dock är Sanna osäker på ifall Linnea blir sur på 
riktigt för som hon uttrycker det: ”liksom hon fattar nog inte riktigt vår 
humor”. 

I: Du tycker det är kul? 
Sanna: Ja. […] Jag, Elin och Lovisa brukar i alla fall skämta (fnissar) så här 
elakt… och vi fattar det ju. 
I: Mm 
Sanna: Vi fattar ju att man inte… att dom inte menar det. 
I: Finns det någonting i din grupp som du skulle vilja ändra på? 
Sanna: Jag vet inte… alltså jag… men jag tycker synd om Linnea och Emina 
ibland. För liksom dom är inte… dom är inte riktigt med liksom. Det känns 
som att dom bara… Jag skulle vilja att dom hittade några komp… Det skulle 
kännas bättre om dom hittade några kompisar som dom alltså kunde ha ro… 
liksom. För jag, Elin, Lovisa vi har liksom mer som… som… vi har roligt på 
ett annat sätt och dom… Det känns inte riktigt som att dom kan vara med. 
Och det hade varit ro… Det hade känts bättre om dom hade kunnat vara en 
grupp där dom också kunde vara med lika mycket. 

På frågan om vad som är typiskt för eleverna i ”studgruppen” svarar Sanna 
att hon själv, Elin och Lovisa pluggar väldigt mycket och att de dessutom 
skämtar mycket. Dock menar hon att väldigt få förstår deras humor och i 
stället tror att de är elaka mot varandra.  

Sammanfattningsvis framstår eleven Sanna som mycket angelägen om att 
få Linnea att byta kamratgrupp. Hennes argument kan tolkas som att hon 
vill Linneas bästa då Linnea inte har förmågan att leva upp till några av 
”studgruppens” gällande normer. Nedan presenteras mer ingående, hur 
Sanna tillsammans med två andra flickor i ”studgruppen” resonerar och 
agerar kring eleverna Eminas och Linneas situation.  
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6.2 Exemplet Emina  
En elevs tillvaro i skolklassens sociala samvaro styrs bland annat av normer, 
positioner och grupperingar. Emina kan beskrivas som en målmedveten och 
studieinriktad flicka som satt som mål att sträva efter bra betyg i skolan. 
Hon verkar uppleva ett utanförskap som tar sig uttryck i att hon inte är 
välkommen i den grupp som hon själv anser sig behöva ingå i för att i högre 
grad nå sina mål och bli mer studieinriktad. Emina berättar om hur hon 
själv varit mobbad och hur hon medvetet klättrat upp från position fem (på 
positioneringstrappan) till en högre position genom att ta en elev på den 
nivån som förebild: ”Jag såg hur hon gjorde.” Denna elev ingår i ”studgrup-
pen” och har en ledarposition. Vidare framkommer att det därefter gäller 
att hålla sig kvar på den nya nivån men att detta inte är enkelt. Emina säger 
att hon vet att flickorna i kamratgruppen inte vill vara med henne på fritiden 
(vilket också framkommer i intervjuer med andra elever). Emina har en tyd-
lig målsättning – att lyckas i skolan och behöver därför vara en del i ”stud-
gruppen” även om hon känner att det blir en för mycket, med fem stycken. 
Detta visar sig exempelvis vid gruppindelningar när eleverna ska arbeta två 
och två, då hon alltid hamnar utanför kamratgruppen. Vid sådana indel-
ningar råder också en hierarkisk ordning som framkommer vid andra inter-
vjuer med elevera i ”studgruppen”. Ledaren (Lovisa) börjar alltid med att 
välja Elin eller Sanna som i sin tur ”får ta” Linnea. Emina får sedan välja 
någon från en lägre nivå, företrädesvis från den lägsta. 

Emina agerar för att skapa förutsättningar för att nå sina mål och mening 
med sina projekt120 i skolan. Här framkommer hur kamp och dynamik i 
skolklassens sociala samvaro kan ta sig uttryck samt hur den är kopplad till 
den hierarkiska strukturen, normer som styr, lärares olika roller och age-
rande samt hur kamratgrupper påverkar och styr hur elever väljer att agera. 
Emina pendlar under sin högstadieperiod mellan att ingå i den marginali-
serade kamratgruppen ”de som är utanför” och att accepteras och få till-
träde till ”studgruppen”. I praktiken tycks hon vara utan grupptillhörighet. 

                                                      
120 Med att elever har olika mål och mening med sina projekt i skolan menas i den 
här studien att elever tycks sätta upp individuella mål i sin skolvardag som antingen 
ligger inom området kvalifikation eller inom området socialisation (fostransuppdra-
get) eller en kombination av dessa. Detta tycks styra på vilket sätt elever väljer att 
agera. Det skulle kunna beskrivas som att elever pendlar mellan att göra val i sin 
skolvardag som ingår i det som generellt benämns som undervisnings- respektive 
demokratiuppdraget men som i den här studien benämns som kvalifikations- re-
spektive socialisationsuppdraget.     
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Analysen visar hur Emina resonerar och agerar när hon på olika sätt försö-
ker få förståelse för sin situation utifrån mål och mening med sina sociali-
sations- och kvalifikationsprojekt i skolan. Eftersom det i gruppen ”de som 
är utanför” (Grupp 5) finns en norm som innebär att man inte ska vara 
studieinriktad väljer Emina att lämna den kamratgruppen och istället för-
söka få tillträde i ”studgruppen”. Detta för att få bättre förutsättningar att 
uppnå sina kvalifikationsmål. I analysen framkommer att det uppstår en 
personlig konflikt för Emina när hon å ena sidan vill sträva efter att uppnå 
höga betyg (kvalifikationsuppdraget) och å andra sidan tvingas utstå upp-
repade kränkningar från eleverna i ”studgruppen”, d.v.s. misslyckas att so-
cialiseras in i ”studgruppen”. Analysen visar också hur lärares olika reso-
nemang och agerande påverkar hur de olika aktörerna i denna konflikt re-
sonerar och agerar. Eminas beskrivna kamp för att nå sina mål kan tolkas 
som att det för en elev som hamnar i en konflikt gäller att bestämma vilka 
sociala relationer som ska ges företräde. 

6.2.1 Lärarnas agerande  
Klassföreståndarnas syn på Eminas utsatta situation skiljer sig åt. Vid de 
individuella kartläggningarna under termin ett [Fl. 1:4] berättar en av flick-
orna i ”studgruppen” om sin negativa bild av Emina. Min tolkning är att 
denna flicka aktivt arbetar för att stöta ut Emina – att båda konkurrerar om 
en plats i kamratgruppen (lättare att vara fyra än fem). Under studiens 
andra termin uppmärksammar klassföreståndaren Camilla hur Sanna, Elin, 
Lovisa och Linnea fryser ut Emina. Detta sker bland annat genom att Emina 
sitter helt ensam på lektionerna och ingen samarbetar med henne. Vid 
gruppintervjun med de fyra studflickorna [Fl. 3:3] i början av termin tre 
framkommer att Sanna, Lovisa och Linnea är överens om att de inte vill 
umgås med Emina. De säger öppet att de inte tycker om eller kan lita på 
henne. De hänvisar till en incident som inträffade på mellanstadiet några år 
tidigare. 

Klassföreståndaren Camilla förstår Eminas utsatta situation. Hon pratar 
enskilt med Emina och Elin. Hon vädjar till Elin att gruppen ska ta sig an 
Emina för att hon ska slippa vara ensam. När Elin försöker få de andra 
flickorna i ”studgruppen” att ta sig an Emina uppstår en splittring i gruppen 
genom att Elin utesluts av de andra tre studflickorna därför att hon aktivt 
hävdar Eminas rätt att ingå i gruppen. Flickorna är under ett par veckor 
riktigt osams vilket framkommer vid min gruppintervju med dessa elever. 
Den kvinnliga klassföreståndaren uttrycker stor oro över Eminas situation 
i skolklassens sociala samvaro. Hon ser att flickorna i ”studgruppen” väljer 
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att ignorera Emina och uttrycker att det är fruktansvärt att låta en kamrat 
sitta alldeles ensam. Hon gör mycket tydligt klart för flickorna i ”studgrup-
pen” att när de är i skolan, ska ingen utestängas – alla måste få vara med. 
Här är dock klassföreståndarna inte helt överens. Den manlige klassföre-
ståndaren visar vid nätverksträffar [Fl. 1:12,1:13] och i andra sammanhang, 
att han tycker att elever själva ska få avgöra och välja vilka klasskamrater 
de vill umgås med och att man inte kan tvinga någon att umgås med någon 
annan. Sanna berättar hur den manlige klassföreståndaren vid utvecklings-
samtalet säger att han inte anser att man kan tvinga elever på högstadiet att 
umgås med varandra.121  Den kvinnliga klassföreståndarens markering får 
dock till följd att flickorna under en kort tid innesluter Emina i kamratgrup-
pen. Elin utsätts för kränkande handlingar i form av uteslutning ur gruppen 
då hon fortsatt hävdar Eminas rätt. Camilla ordnar tid hos kurator för 
”studgruppen”. Vid dessa samtal som, enligt flickorna är mycket känslo-
samma, förstår Emina att de andra flickorna med Lovisa i spetsen inte vill 
umgås med henne. Lovisa är den elev som Emina tagit som förebild men 
som nu är den som aktivt framför sin åsikt att det inte fungerar när Emina 
är med i kamratgruppen.  

I gruppintervjun [Fl. 3:3] med Emina, som vid intervjutillfället ingår i 
kamratgruppen ”de som är utanför” (Grupp 5), uttrycker samtliga flickor i 
gruppen en önskan om att få berätta ”sin” historia för sina klasskamrater. 
Denna önskan bottnar i en känsla av att ha blivit stämplad som något man 
inte är och en frustration över att inte kunna förändra den bilden. Två av 
flickorna berättar hur de i ett försök att åstadkomma en förändring skrivit 
uppsatser där de utlämnat sig själva till läraren men inte fått någon respons. 
Deras önskan är att få diskutera sin egen situation i skolklassens sociala 
samvaro. Vid intervjun lovar jag flickorna att prata med klassföreståndarna 
om att ge dem tid för att berätta om detta för de andra eleverna. Uppsat-
serna kopieras och diskuteras vid en nätverksträff.[Fl. 3:14] 

Emina känner sig orättvist behandlad av sina båda klassföreståndare. 
Hon menar att de inte förstår hur hon har det eftersom de tror att det är 
henne det är fel på. Hon säger bland annat: ”Jag är inte psykiskt sjuk. Jag 
är stark men det är de andra som gör att jag mår så här”. Eminas beskriv-
ning av sin situation kan jämföras med social ångest122. Efter gruppintervjun 
[Fl. 3:3] förstår jag att det är mycket angeläget för Emina att få en möjlighet 

                                                      
121 Se kap. 7.  
122 Social ångest, SØndergaard (2012, 2014) presenteras under rubrik 3.1.1 Social 
samvaro. 
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att under skoltid få beskriva hur hon upplever sin situation i skolklassens 
sociala samvaro samt vad det får för konsekvenser för henne när en av de 
normsättande flickorna kränker henne. Görans klara ståndpunkt är att 
Emina får skylla sig själv med tanke på den prekära händelse som inträffade 
på mellanstadiet. Jag upplever att han saknar förståelse för Eminas utsatthet 
och att hans och Camillas syn på problemet i hög grad skiljer sig åt. Görans 
uppfattning är att Eminas situation bör uppfattas och bemötas som något 
statiskt som kan ses och förstås ur ett historiskt perspektiv och därmed tro-
ligtvis inte går att förändra. Camilla å sin sida förklarar Eminas situation 
utifrån andra utgångspunkter. Hon menar att Eminas hälsostatus hindrar 
henne från att ingå i skolklassens aktiviteter på det sätt Göran förespråkar 
och att övriga elever behöver inkludera Emina i gemenskapen när hon ”dy-
ker upp”. Här förespråkar läraren Göran elevers rätt att utesluta en elev 
som inte lever upp till kravet på skolstadgans närvaroplikt. Camilla däre-
mot betonar att Emina bör bemötas av ett öppet och inkluderande förhåll-
ningssätt från alla elever i skolklassen för att hon ska känna sig välkommen 
i skolan när hon väl kommer dit. 

Nedanstående mail speglar hur den kvinnliga klassföreståndaren tvekar 
att låta Emina berätta om sin situation inför klassen. Hon är rädd för att 
hon inte har den professionella förmågan att garantera att konsekvenserna 
blir positiva. Camilla har frågat Emina hur hon vill göra och vilken hjälp 
hon eventuellt vill ha och skriver: 

Hon svarade att hon skulle berätta det i skolan men i skolan idag har hon 
undvikit mig som tusan så jag har inte fått tag på henne.  Ja, min rädsla är 
att tjejerna ska göra bort sig så att de framstår som ÄNNU mer udda än de 
redan är och det vill jag inte att de ska utsättas för. Å andra sidan kanske jag 
har helt fel, det kanske blir hur bra som helst men jag känner instinktivt att 
ska ”de svagaste” utsättas för detta måste man ha en plan för hur man räddar 
upp situationen. […] Mvh Camilla 

Citatet visar att Eminas klassföreståndare tvekar att låta henne berätta om 
sin situation inför skolklassen därför att eleven riskerar att i efterhand ut-
sättas för kränkande handlingar av de normsättande eleverna och att lära-
ren då inte tror sig kunna försvara henne. Jag betraktar Camillas resone-
mang som intressant därför att det enligt min tolkning visar och bekräftar 
att lärarna upplever att de inte klarar av att garantera de utsatta elevernas 
trygghet om de öppet tillåts berätta om sin situation. Här framkommer att 
Eminas önskemål om att få förklara sin situation för övriga elever i skol-
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klassen inte fullt ut kan genomföras på ett sådant sätt att lärare kan garan-
tera Eminas trygghet.  I ett svarsmail till Camilla försöker jag förklara på 
vilket sätt jag tolkar och tror att Emina ska bemötas. Syftet med det är fram-
förallt att Emina ska få en möjlighet att berätta hur hon har det för de andra 
eleverna i skolklassen eftersom hon själv lyft fram detta som en möjlighet 
till att förbättra sin situation. Jag betonar att jag inte tror det är säkert att 
Emina kommer lyckas med att förklara det hon vill ha sagt. Men att det inte 
är det som är det viktigaste, utan något man kan hjälpa henne med. Vidare 
skriver jag att syftet är att hon ges möjlighet att berätta, eftersom det känns 
så angeläget för henne. Jag förklarar att det är för Eminas egen skull. Visst 
skulle det kunna hända att elever i efterhand säger något nedsättande eller 
dylikt till henne men då är det ju det som är problemet – att en elev som 
berättar hur hon känner sig inte får göra det. Jag poängterar också för Ca-
milla att resonemanget bygger på mina tankar och med utgångspunkt från 
egna erfarenheter. Jag menar också att jag har full förståelse för hennes re-
sonemang och tveksamhet (hon värnar om sina elever) och tillägger att 
kanske är det så, att det bästa är att de som lärare först får ta del av mina 
resultat från gruppintervjuerna [Fl. 2:22,3:3,3:8] innan de vågar genomföra 
det. Följande svarsmail från Camilla visar att hon upplever att hon inte för-
står varför Emina agerar som hon gör. Här framgår också att lärarna kän-
ner till att Eminas situation har en historisk grund vilket påverkar hur lä-
rarna förhåller sig. 

Jag kan mycket väl förstå att Emina känner att vi inte förstår hennes situation 
för det stämmer utmärkt. Jag förstår verkligen inte hennes situation och när 
hon försöker förklara blir jag bara ännu mer förvirrad. […] Så hon känner 
sig antagligen väldigt missförstådd och så har det ju varit hela vägen ända 
från mellanstadiet. […] Om hon nu uttrycker att det är det hon vill så tycker 
jag definitivt att vi ska köra på det. Mvh Camilla 

I det avslutande mailet skriver Camilla att Emina anser att det för tillfället 
fungerar bra i ”studgruppen”. Emina hade också pratat med Lovisa, Elin, 
Sanna och Linnea om de saker hon tänkt ta upp i klassen och att hon nu 
var tveksam till att prata inför skolklassen om sin situation. Detta berodde 
på att hon förstått att flickorna i nämnda grupp inte skull att ge henne sitt 
stöd om hon på något sätt kritiserade den normsättande flickan Caroline. 
Min tolkning här är att Emina ställs inför ett val: att genomföra samtalet 
inför klassen såsom hon planerat med risk för att återigen uteslutas av flick-
orna i ”studgruppen” eller att återgå till ett förhållningssätt som hon tidi-
gare haft – att tyst tiga om sin situation. 
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De visade då att de inte delade hennes uppfattning så Eminas oro vilket också 
blir min oro är att det skulle förstöra hennes relation till ”sin” grupp ef-
tersom hon känner att de vid en konfrontation skulle ta ”Caroline och gäng-
ets” parti. Och då skulle hon känna sig så sviken att hon inte skulle stå ut att 
vara i närheten av dom (flickorna i ”studgruppen”) även om dom ville ha 
med henne. […] Jag tolkade Emina som att det hon ville häva ur sig var 
framförallt åsikter om Caroline (den normsättande flickan) och gör hon det 
och inte får stöttning från någon annan förutom mig och Göran men hur 
coola är vi på en skala… kan situationen bli rätt svår, antar att man (Emina) 
inte ger sig på drottningen (Caroline) ostraffat. Vågar vi utsätta henne för 
det? Ska det vara en ensam elevs ansvar? Det var mina funderingar för stun-
den. Mvh Camilla 

Mailkonversationen mellan klassföreståndaren och mig visar att hon kän-
ner sig mycket osäker vad gäller att låta Emina fritt få berätta inför skol-
klassen hur hon upplever sin situation. Detta för att läraren inte tror sig 
kunna agera på ett konstruktivt sätt om övriga elever i efterhand på något 
sätt skulle kunna kränka Emina. 

Genom lärarnas bemötande kan Emina uppfatta det som att hon fråntas 
möjligheten att få stöd från dem då hon önskar förklara sin situation. Detta 
kan förstås som att hon inte får möjlighet att utnyttja sitt handlingsutrymme 
i betydelse att komma till tals och bli lyssnad på.  Min tolkning är att Emina 
är den elev i skolklassens sociala samvaro som är beredd att konfrontera 
den normsättande eleven Caroline men att hon inte får stöd, varken av ele-
ver eller lärare, och därför väljer att backa ur. Detta kan förstås som att 
Emina förhåller sig till å ena sidan att leva upp till ”studgruppens” tillfälliga 
norm: ”att inte kritisera den normsättande flickan Caroline” och å andra 
sidan att få förklara sin situation i skolklassens sociala samvaro för övriga 
elever i skolklassen. Studflickorna värdesätter således relationen med Caro-
line högre än med Emina. Emina visar här en rädsla för att uteslutas ur 
”studgruppen” och väljer därmed att ”lägga ner” sitt projekt – att samtala 
inför skolklassen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en elev som vill förändra sin situation 
genom att på något sätt utmana normsättande elever och deras domine-
rande normer är i behov av stöd från lärare för att orka genomföra ett så-
dant projekt. Om eleven inte får detta stöd kan konsekvensen bli att eleven 
väljer att inte agera utan istället återgår till ett ursprungligt tillstånd. I 
Eminas situation innebär det en frustration över att inte på ett sakligt sätt 
kunnat få förklara sin situation i skolklassens sociala samvaro. Denna form 
av kränkning är i grunden ett brott mot den etiska grundprincip som anges 
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i gällande läroplan och skollag, alla människors lika värde (Lgr 11; Skol-
lagen 2010:108; Orlenius & Bigsten 2013).  

6.2.2 Sammanfattande analys av fallet Emina i ljuset av lärares domine-
rande normer  
Lärarnas dominerande normer påverkar och styr en utsatt elevs situation. I 
exemplet Emina framkommer att studiens två klassföreståndare123 inte är 
överens om huruvida hennes utsatta situation124 beror på henne själv eller 
på yttre omständigheter såsom hemförhållanden, svårigheter att inhämta 
skolkunskaper eller problem att accepteras av övriga gruppmedlemmar. 
Görans tydliga ståndpunkt när det gäller på vilket sätt lärarnas insatser125 
bör fullföljas är att Emina får skylla sig själv med tanke på den händelse 
som inträffade på mellanstadiet. Här framgår lärarnas skilda uppfattningar 
med tydlighet i det att Camilla förespråkar en inkluderande hållning ef-
tersom Eminas möjligheter att fullt ut delta i skolklassens aktiviteter anses 
vara begränsade av hälsoskäl. Göran å sin sida står fast vid sin övertygelse 
att Eminas situation har historiska grunder och antagligen inte går att ändra 
på. 

Hur de två klassföreståndarna resonerar och agerar tolkas och förstås 
med hjälp av de tre dominerande normer som visat sig påverka och styra 
hur lärarna i studien resonerar och agerar när utsatta elevers situation dis-
kuteras, i syfte att agera fullt ut i enlighet med skolans grundläggande vär-
den. När det gäller lärarnormen, Män förväntas inte uppfatta eller reagera 
emot kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor, framkom-
mer att båda klassföreståndarna sett och förstått att Emina är utsatt för 
exkludering ur ”studgruppen”och att detta pågått under hela högstadiepe-
rioden. När det gäller lärarnormen, Lärare har en föreställning om att vissa 
elever själva har försatt sig i en situation som gör att de utsätts, lägger Göran 
skulden på eleven Emina vilket får till konsekvens att han inte är beredd att 
fullt ut i praktiken agera utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande 
behandling.  Läraren Camilla däremot försöker med alla medel att skapa en 
miljö i ”studgruppen” som präglas av en anda där alla ska känna sig inklu-
derade. Camillas arbete med ”studgruppen” sker i det tysta på så sätt att 

                                                      
123 Utöver klassföreståndarna är även lärarna Nisse och Maud involverade i diskuss-
ionen kring eleven Emina med skilda uppfattningar om ”orsakssambanden”. 
124 Klassföreståndarnas skilda uppfattningar utvecklas vidare i detta kapitel. 
125 De insatser som avses är att i praktiken fullt ut säkerställa att en nolltolerans mot 
all form av kränkande behandling råder. 
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läraren Göran inte involveras. Detta tolkar jag som att Camilla följer lärar-
normen, Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar för 
elevers välbefinnande. Hon ställer inte krav på Göran att tillgodose Eminas 
rätt till inkludering i den kamratgrupp Emina själv önskar. Relationen till 
kollegan prioriteras högre än att beakta elevens vilja och önskemål. ”Stud-
gruppens” gällande normer används av de elever som vill exkludera en med-
lem i gruppen, för att motivera en sådan handling. I Eminas fall tycks samt-
liga flickor i gruppen vara överens om att hon inte lever upp till gruppnor-
merna: Man ska vara repliksnabb på ett ”smart sätt” eller Man ska anamma 
den humor som gäller i gruppen. 

Sammantaget visar denna analys att både elevers och lärares domine-
rande normer styr och påverkar i vad mån eleven Emina kan agera som en 
autonom individ i skolan. Både lärarnas dominerande normer och elevgrup-
pens gällande normer verkar begränsande för denna elev. Det framgår även 
tydligt att lärares dominerande normer är väl kända av övriga elever i kam-
ratgruppen och därmed förstärker exkluderingen (se rubrik 7.3.4 Oenighet 
bland lärarna om sättet att stötta utsatta elever). Förutsättnigar för ett för-
bättringsarbete som syftar till att skapa en trygg lärmiljö saknas i detta fall 
och skolans agerande ligger därmed inte i linje med styrdokumentens beto-
ning av alla människors lika värde. Camillas konkreta insats för att för-
bättra Eminas utsatta situation är att hon samtalar enskilt med Emina och 
Elin i ”studgruppen”. Hon samtalar också med kuratorn [Fl. 3:2] om den 
problematiska situationen i denna grupp samt ordnar samtalstid för flick-
orna i ”studgruppen”.126  Camilla anvisar också flickorna hur de ska agera 
för att Emina ska känna sig inkluderad. Regler för hur flickorna ska agera 
för att Emina ska inkluderas i klassens sociala samvaro statueras av läraren 
Camilla. När det gäller Görans agerande för att förbättra Eminas utsatta 
situation framkommer inget som skulle kunna tyda på att han i praktiken 
gestaltar det som uttrycks som skolans fem demokratiska värden. Detta 
skulle kunna förstås som att de båda lärarnas tolkningar av elevernas situ-
ation skiljer sig åt vilket får till följd att de agerar på ett sätt som leder till 
att eleverna får olika budskap.127 I nästa kapitel utvecklas resonemanget 

                                                      
126 Eleven Linnea deltar dock inte vid samtalet. 
127 Med olika budskap i detta kapitel avses att Göran och Camilla med sitt agerande 
förmedlar skilda direktiv till eleverna i klassen vad gäller hur de bör inkludera de 
utsatta eleverna Emina och Linnea. Vid lärarnas planerade förbättringsinsatser 
framgår också att klassföreståndarna agerar med skilda förhållningssätt.  

  



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   155 
 

kring hur man kan förstå lärarnas agerande i förbättringsarbetet. Samman-
taget kan Camillas och Görans agerande när det gäller Eminas situation 
förstås som att de agerar utifrån olika intentioner och i olika hög grad vilket 
får till konsekvens att de i praktiken saknar en samsyn.   

6.3 Exemplet Linnea  
Linnea ingår, liksom Emina, i ”studgruppen” där en av gruppnormerna är 
att framstå som ambitiös, smart och sträva efter höga betyg. Linnea ger 
dock uttryck för att inte leva upp till denna norm. För att få vara kvar i 
kamratgruppen accepterar Linnea att bli kallad för soptipp av gruppmed-
lemmarna. I nedanstående citat beskriver Linnea en aktivitet som används 
på ett sätt som får henne att känna sig mindre värd när hon är tillsammans 
med övriga flickor i kamratgruppen. Aktiviteten handlar om att flickorna 
markerar och värderar verbala handlingar som utförs av de fem flickorna i 
gruppen. Detta sker med hjälp av olika ”steg”: IQ-smart, IQ-mellan, IQ-
soptunna och IQ-soptipp. Linnea berättar att om någon säger någonting fel 
och dom andra börjar skratta ”så hoppar man ner ett steg… så jag är på 
IQ-soptipp”. Här visar Linnea hur hon själv drabbas. 

Linnea: Jag har ju sagt ganska konstiga grejer ibland och då säger dom IQ-
soptunna och ja… och sen’ när det blev många IQ-soptunna… alltså då blev 
det IQ-soptipp. Det låter jättedumt jag vet! (fnissar) 

Linnea berättar att om de tre överordnade flickorna själva säger något dumt 
och Linnea i enlighet med aktivitetens regler påpekar att något ”dumt” ytt-
rats genom att säga: ”soptunna, soptunna” så får hon inte medhåll från 
övriga gruppmedlemmar. Linnea menar att om hon däremot säger nåt’ 
dumt så skriker alla liksom: ”soptipp! Det är liksom som att dom trycker 
ner…” När jag ställer frågan om hon önskar att aktiviteten borde upphöra 
i gruppen svarar hon: 

Linnea: Ja för det känns liksom som när dom tänker på mig så tänker dom 
på den osmarta och tysta och soptippen… och det är ganska jobbigt att vara 
soptipp för dom andra är så där medel och smart och jag är soptipp. 

Sammanfattningsvis speglar de beskrivna citaten att Linneas låga status 
inom kamratgruppen får till konsekvens att hon inte får gehör från övriga 
flickor när hon på samma sätt som de agerar utifrån aktivitetens regler. 
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6.3.1 Lärarnas agerande 
Läranas nyvunna insikter om elevernas sociala samvaro i skolklassen ger 
aha-upplevelser. Efter att lärarna fått ta del av resultat och analyser            
[Fl. 1:11,1:12,1:14] förstår de hur utsatt Linnea är och att de måste agera. 
Samtidigt framkommer att framförallt den kvinnliga klassföreståndaren 
missbedömt dessa elevers positioner och inbördes relationer. Camilla har 
hela tiden trott att gruppen med Sanna, Lovisa, Elin och Linnea var en ”jät-
tekompisgrupp” - att alla är snälla mot alla. ”Men det har jag ju märkt att 
så är det ju inte alls”, säger hon. Camilla har exempelvis upptäckt att de 
inte är särskilt snälla mot Linnea. Hon menar att hon aldrig skulle ha upp-
fattat de signalerna om det inte varit för kartläggningsresultaten.                 
[Fl. 1:11,1:12,1:14] 

Nedan följer ett exempel där eleven Sanna i ”studgruppen” kränker Lin-
nea inför ett matteprov, och där läraren Camilla nu förstår vad som pågår 
mellan eleverna. Här framgår också att läraren Göran förstår att Linnea är 
utsatt för kränkande handlingar från Sanna. Camilla berättar att klassen 
ska ha matematikprov och att hon är i klassrummet ett tag innan lektionens 
start. Eleverna har nollbyte (ingen rast mellan lektionerna) och kommer ”in-
trampandes” lite hur som helst. Hon berättar vidare att när det är fem mi-
nuter kvar till lektionsstart har Linnea, eleven med lägst status i ”studgrup-
pen” kört fram sin bänk så att den står två decimeter från whiteboardtavlan. 
Rakt framför Linneas ögon står att läsa: ”Mimerskolan fredag 9.30”.  Lin-
nea frågar Camilla: ”När var det vi skulle va’ på Mimerskolan?” Då säger 
Elin: ”Men ’Linna’, kolla tavlan!” Linnea tittar då på tavlan och börjar 
skratta. Camilla berättar att hon själv inte kan hålla sig för skratt. Linnea 
utbrister då: ”Det var ju otroligt korkat att inte se det”. Sanna säger då: ”Ja 
men det är så det är att va’ Linnea”. Camilla noterar att Linnea tystnar helt, 
sätter sig ner och inväntar matteprovet. Camilla säger:  

och jag hade aldrig reagerat på det om jag inte hade vetat det… (kännedom 
om kränkande handlingar i skolklassen genom analyserna) så att säga… för 
då hade jag bara liksom märkt att ja nu satte hon sig ner och nu börjar mat-
teprovet. 

I citatet som följer framgår att både läraren Göran och Maud förstår att 
Linnea är utsatt för kränkande handlingar av elever inom den egna kamrat-
gruppen. 

Göran: Du hade aldrig tänkt på vad Sanna sa… nej. 
Camilla: Nej jag hade aldrig tänkt på det annars. 
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Nisse: Men kan inte det va’ en sån där enkel kommentar som kompisar emel-
lan också… 
Göran: … kunde vart… kunde vart… 
Camilla: Ja om Linnea hade tyckt att det var kul också så hade det ju kunnat 
vart’ det… men det märktes ganska väl att Linnea tyckte inte att det var kul. 
Göran: Då är det inte det (roligt). 
Camilla: Och just att dom säger Linnea… annars så säger dom ”Linna”. 
Maud: Ja just det… 
Camilla: … men Linnea… så… reagerade jag på. 

I följande citat framkommer hur främst Göran, men också hur lärarna Ca-
milla och Maud, på ett nytt sätt kan förstå elevers inbördes relationer även 
när handlingarna tar sig uttryck på ett relativt ”dolt” sätt för lärarna. Dess-
utom framgår här att Göran förstår vikten av att han och läraren Camilla 
tillsammans bör tala med Sanna om kränkningarna mot Linnea. 

Göran: Det är fascinerande… men framförallt den här skillnaden mellan att 
plötsligt så har man en helt annan bild… man fattar. Alltså det hade jag 
aldrig kunnat föreställt mig att en sån informations… ändå relativt begrän-
sad information skulle ge en sån’ totalt annorlunda upplevelse… för min del. 
Man har ju trots allt haft elever i trettio år (skrattar). 

Läraren Maud lyfter särskilt fram sin besvikelse över det som framkommer 
om de tre fickorna Elin, Sanna och Lovisa när det gäller hur de kränker 
eleven Linnea. De tre lärarna är nu överens om att de uppfattar kränkande 
handlingar som sker i ”studgruppen”. Även läraren Göran delger ett eget 
exempel. 

Göran: Mm […] För det var nämligen i förrgår när vi paddlade kanot. Då 
var just Elin, Linnea och Sanna… 
Camilla: Men Sanna är lite drivande i det för det är många saker som kom-
mer från Sanna. 
Göran: Ja ja och hon sa just nåt’ sånt här som att det är det att vara Linnea. 
Och hade jag inte vetat det så hade det inte varit elakt men när jag vet att det 
ingår i ett system… Så jag bara avstyrde det eller gav henne en kommentar 
så att säga som var lite dräpande utan att avslöja bakgrunden till det för jag 
tänkte att det måste vi vara en slags samlad aktion… när vi ska ta itu med 
det. […] Men det var ju också så när jag kommenterade det… (lärarens age-
rande vid den kränkande handlingen). Och ändå var det jädra diskret tyckte 
jag… så sa ju Linnea direkt att det… hon sa inte att det gör inget…  men hon 
fällde en kommentar som hade den innebörden […] Det gör inget det är bara 
på skoj (den kränkande handlingen) i klartext: äventyra inte min position! 
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Citatet ovan gör gällande att de båda klassföreståndarna kommit till insikt 
om vikten av att i det aktuella fallet, systematiskt ta sig an en kränknings-
problematik för att uppnå en nolltolerans mot all form av kränkande be-
handling. Noteras bör att Görans insikt om att agera systematiskt är kopp-
lat till fallet med eleven Linnea. 

6.3.2 Sammanfattande analys av fallet Linnea i ljuset av lärares domine-
rande normer 
Lärares dominerande normer påverkar och styr hur de agerar. I exemplet 
Linnea framkommer att hon är utsatt för kränkande handlingar från tre 
flickor i kamratgruppen och att det tycks vara eleven Sanna som är mest 
drivande i detta. Hur kan man då tolka och förstå Sannas agerande? I Lin-
neas fall tycks det vara Sanna som framhåller Linnea som en som inte tycks 
kunna leva upp till gruppnormerna: Att vara repliksnabb på ett ”smart sätt” 
eller Att i praktiken anamma den humor som gäller i gruppen. Enligt Linnea 
själv handlar det om aktiviteter som flickorna själva beskriver som lust-
fyllda. Sammantaget speglar denna analys att Linnea enligt eleven Sanna 
inte lever upp till gruppens gällande normer, vilket används av Sanna som 
argument för att Linnea bör ingå i en annan kamratgrupp. Detta kan jäm-
föras med Blidings (2004) resultat där elever använder sig av institutionella 
ordningar och regler, fysiska material och resurser som skolan tillhandahål-
ler i sitt relationsarbete. 

Som framgår av citaten ovan reagerar samtliga lärare med ett gemensamt 
förhållningssätt när det kommer till deras kännedom att Sanna kränker Lin-
nea. Detta kan förstås som att lärarnormen, Män förväntas inte uppfatta 
eller reagera emot kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kolle-
gor, här inte kommer till uttryck bland lärarna. Samma sak gäller för lärar-
normen, Lärare har en föreställning om att vissa elever själva försatt sig i 
en situation som gör att de utsätts. Samtliga lärare tycks agera utifrån ett 
gemensamt mål som får till konsekvens att de är beredda att fullt ut i prak-
tiken agera utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. 
Lärarnormen, Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar 
för elevers välbefinnande, tycks i det här fallet inte vara gällande då samtliga 
lärare är överens om att Sannas agerande gentemot Linnea inte är accepta-
belt. Lärarna agerar här med ett förhållningssätt där deras dominerande 
normer inte visar sig i praktiken. De två klassföreståndarnas agerande kan 
förstås som att det inte föreligger någon konflikt mellan vad som skulle 
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kunna beskrivas som deras personliga värderingar och lärarnas domine-
rande normer. Det betyder att de inte behöver ”handla i strid med sitt eget 
samvete” (Colnerud & Granström 2012, s. 158). 

6.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har forskningsfråga nummer två besvarats: (2) Hur villkorar 
de sociala normerna de utsatta elevernas situation i skolklassen? I kapitlet 
har jag velat undersöka på vilket sätt elevers och lärares normer formar 
förutsättningar för förbättringsarbete som syftar till att skapa en trygg 
lärmiljö. Som exempel har två elever, som båda är utsatta för upprepade 
kränkningar från kamrater inom den egna kamratgruppen, använts. Deras 
situation har flera gemensamma drag. Var och en av flickorna har som mål 
att sträva efter bra betyg och att göra allt för att uppnå detta. För det andra 
har flickorna en låg position inom gruppen vilket bidrar till att de enligt 
övriga tre flickor i kamratgruppen inte lever upp till gruppens normer. Slut-
ligen uttrycker båda dessa flickor en önskan om att få förändra sin situation 
för att bli respekterade av kamratgruppen. 

I analysen framkommer att lärarna resonerar och agerar på olika sätt när 
de två utsatta eleverna är föremål för diskussion i syfte att förbättra deras 
situation.  Lärarnas dominerande normer visar sig vara avgörande för hur 
de agerar och i förlängningen vilken hjälp de båda flickorna får.  

Sammanfattningsvis förekommer vissa dominerande normer bland lä-
rarna. Det är tre stycken som framkommer i deras utsagor. De visar sig i 
det de säger och hur de agerar. Men de kommer också till uttryck i det som 
eleverna berättar. Är dessa normer så starka och grundläggande hos lärarna 
så att de gäller i alla lägen? Svaret är nej. I vissa situationer visar det sig att 
normerna är förhandlingsbara. I den meningen är de partikularistiska. Det 
finns öppningar för att agera på ett annat sätt. Det kan ses som ett uttryck 
för klassrummets komplexitet, dvs. situationen avgör hur man resonerar 
och agerar. Min tolkning är dock att lärarna tycks ha etablerat normerna 
som handlingsprinciper av generell natur. Det som händer i fallet Linnea är 
att när lärarna tvingas konfronteras med varandra är de beredda att rucka 
på sina dominerande normer. Normerna blir förhandlingsbara. Lärarna tar 
sitt gemensamma ansvar för elevens välbefinnande. Den gällande normen 
blir ifrågasatt och en annan blir överordnad: elevens välbefinnande kommer 
i första rummet. Lärarnas respekt för varandras kompetenser och autonomi 
är en grundhållning, men i Linneafallet upphävs det förhållningssättet be-
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roende på den specifika situationen. Till skillnad från fallet med Emina age-
rar lärarna i fallet med Linnea gemensamt utifrån en nolltolerans mot all 
form av kränkande behandling.  

Sammantaget speglar detta att elevers utsatta situation och möjligheter 
att förändra denna är avhängigt lärares agerande, vilket i sin tur tycks styras 
av deras egna dominerande normer. I nästa kapitel redovisas hur aktörer i 
ett förbättringsarbete på olika sätt gör motstånd och hur detta kan tolkas 
och förstås. 
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Kapitel 7. Utmaningar i förändringsarbetet för att 
förändra skolklassens sociala normer 
I detta kapitel besvaras forskningsfråga nummer tre: (3) Hur påverkar de 
sociala normerna förutsättningar för förbättringsarbete i skolklassen? In-
ledningsvis redogörs för de insatser som gjorts i förbättringsarbetet128  för 
att förändra skolklassens sociala normer. Under aktionsprojektets gång blir 
det dock tydligt att förbättringsarbetet möts av motstånd från såväl norm-
sättande elever, vårdnadshavare och delar av lärarkåren. I den andra delen 
av kapitlet presenteras därför hur de sociala normerna i skolklassen villko-
rar förbättringsarbetet på ett problematiskt sätt. 

7.1 Lärarnas förbättringsarbete 
I kapitlet presenteras inledningsvis en kort översikt över gjorda insatser i 
syfte att förbättra den sociala samvaron i klassen. Följande samtal illustre-
rar lärarnas initiala uppfattning, erfarenheter och behov av förbättringsar-
bete: 

Camilla: Det är ungefär som när man lär en unge cykla… så tar man ett 
”grabbatag” i ryggen först och så får man hålla väldigt stadigt och sen’ lär 
dom sig lite efter hand och så har alla klasser varit… och sen’ efter ett tag så 
cyklar dom själva… dit vi vill att dom ska cykla. 
Göran: Hm (nickar instämmande). 
Camilla: Men den här klassen är liksom… så fort man släpper så cyklar dom 
omkull eller åt ett annat håll. 
I: Vilka cyklar omkull?  
Camilla: Hela gruppen! Så det är inte så att dom behöver lite ledning i början 
och sen’ så kommer dom igång utan man får verkligen liksom… stödhjul och 
fastsurrat styre hela tiden. 
Göran: Ja… det är märkligt… en märklig upplevelse. 
Maud: Ni har väl jobbat lika mycket med dom som ni brukar jobba med era 
klasser? 
Nisse: Mer… 
Maud: Minst lika mycket kanske jag skulle ha sagt… eller tio gånger mer 
kanske… men det har liksom inte den effekten som det har haft på alla era 
andra klasser. 
Camilla och Göran: Precis så är det – bra sagt!  

                                                      
128 Se bilaga 1 angående de hänvisningar till flödesschemat [Fl] som anges här och 
fortsättningsvis. 
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Lärarna har tidigare gjort många försök, och visar nu en viss uppgivenhet. 
Från det att eleverna började i årskurs 7 har lärarna haft ambitionen att de 
ska kunna samarbeta med varandra. Lärarnas önskan att förstå motståndet 
från elever blir ”startskottet”. Varför har det inte blivit någon förändring? 
Utifrån dessa utgångpunkter startar förbättringsarbetet. Det kommer visa 
sig att problemet som speglas i citatet ovan handlar om utsatta, tillika un-
derordnade elever inom en marginaliserad kamratgrupp som håller ihop i 
gruppen och hävdar sin rätt att ”inte behöva ändra på sig”. Lärarnas arbete 
för att förstå och få till stånd en trygg arbetsmiljö för var och en av eleverna 
i den aktuella klassen fortgår tills eleverna lämnar högstadiet. 

7.1.1 Fem insatser 
Lärarna genomför fem förbättringsinsatser tillsammans med eleverna. Efter 
kartläggningen, som synliggör positioneringar och grupperingar i klassen 
samt underliggande sociala normer, genomför lärarna enskilda samtal med 
eleverna om de kränkande handlingar som synliggörs [Fl. 2:6]. Kartlägg-
ningen visar att åtta elever av 24 kan anses vara kränkta och åtta andra 
elever kan anses vara mobbade (se bilaga 2). När lärarna genomfört de fyra 
första samtalen ber jag läraren Camilla att hon ska ta samtalet med eleven 
Caroline då jag får en känsla av att Göran inte ”går till botten” med orsa-
kerna till kränkningarna på samma sätt som Camilla gör. Camilla går med 
på att genomföra samtalen. I anslutning till några samtal kontaktar hon mig 
och ber att få ändra den tågordning som jag föreslagit. Hon förstår efter sitt 
samtal med eleven Albin (normsättande elev) att hon omgående, behöver 
genomföra samtalet med den andra normsättande pojken, Carl, för att 
förmå Albin att upphöra med sina kränkande handlingar gentemot elever i 
klassen. Den här förbättringsinsatsen handlar om att få eleverna medvetna 
om de kränkande handlingar som var och en utsätter andra elever för samt 
hur lärare och elever tillsammans ska göra för att handlingarna ska upp-
höra. Klassföreståndarnas uppfattningar efter de genomförda samtalen är 
att så gott som alla elever är öppna för att omedelbart upphöra med de 
kränkande handlingar som presenterats för dem. Det visar sig dock längre 
fram i förändringsprocessen att fyra av de fem129 normsättande eleverna 
högst upp i hierarkin på olika sätt uppvisar ett motstånd mot att förändra 

                                                      
129 De elever som i den här studien benämns normsättande elever ingår i samma 
kamratgrupp och består av fem elever, tre flickor och två pojkar. Eleven Lisa fram-
hålls av de övriga eleverna i gruppen såsom enbart ”en kamrat som finns” men som 
inte gör sig hörd. 
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de negativa beteenden som framkommit och presenterats under dessa sam-
tal.  Det faktum att läraren Camilla samtalar med samtliga fyra normsät-
tande elever innebär att hon får en förståelse för att de tycks ha svårigheter 
att agera autonomt därför att de påverkar varandra. I sina samtal med Ca-
roline ger läraren uttryck för en viss frustration över att inte fullt ut nå fram 
till, och på så sätt förmå Caroline att upphöra med de kränkande handlingar 
som presenterats för henne i sociogrammet (exempel se figur 6, bilaga 8). 

Nästa fas i förbättringsarbetet innebär att klassföreståndarna under lekt-
ionstid tillsammans med eleverna går igenom viktiga fakta och begrepp 
inom kränknings- och mobbningsområdet [Fl. 2:8]. Syftet är att eleverna i 
det fortsatta förbättringsarbetet i klassen, där kontraktskrivande utgör en 
del, ska få kunskap för att kunna samarbeta så att en nolltolerans mot krän-
kande handlingar uppnås. Bakgrunden till den här informationen är att Gö-
ran fått en idé från ett TV-program om att upprätta kontrakt med eleverna 
med fokus på kränkande handlingar. Vid en nätverksträff [Fl. 2:4] diskute-
ras vilken kunskap130 eleverna behöver få innan de kan skriva under ett 
kontrakt. Kontraktet rör en försäkran om att eleven är villig att sluta utsätta 
andra personer på skolan för någon form av kränkande handlingar. Dess-
utom handlar det om att ifall detta ändå sker, vill eleven bli upplyst om det. 
Jag tillhandahåller ett OH-material som kan användas vid lektionen           
[Fl. 2:8], vilket lärarna använder inför kontraktskrivandet. Samtliga elever 
deltar vid detta lektionstillfälle. Som framgår fortsättningsvis blir elevers131 

                                                      
130 Tillsammans går vi igenom förändringarna i den juridiska delen när det gäller 
mobbning, kränkande handlingar och diskriminering (Barn- och elevskyddslagens 
införlivande i Skollagen kap. 4 samt Skolverkets definition av kränkningsbegreppet).  
131 Elevernas dominerande normer är: (1) Man ska ta plats – synas och höras (man 
ska dominera över andra elever i och utanför klassrummet), (2) Man ska ha många 
kompisar, (3) Man ska se ner på ”stud” (man ska ha en nedsättande inställning till 
elever som är studieinriktade).  
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och lärares132 dominerande normer tydliga för alla i detta sammanhang, vil-
ket resulterar i konfrontation och motstånd i klassen.  

Den tredje förbättringsinsatsen utgörs av en kraftfull ansats för att för-
bättra den sociala samvaron. Klassföreståndarna upprättar vid de tradition-
ella utvecklingssamtalen [Fl. 2:17] tolv sociala åtgärdsprogram133 som syf-
tar till att få stopp på de kränkande handlingar som synliggörs och presen-
teras för var och en av eleverna. Mitt förslag, som presenteras för lärarna, 
är emellertid att lärarna upprättar åtgärdsprogram för samtliga elever som 
upprepat visar sig utsätta andra elever för kränkande handlingar och/eller 
visar sig vara utsatta för upprepade kränkningar. Förslaget ses av mig som 
ett sätt att involvera vårdnadshavarna i förbättringsarbetet. Nedan framgår 
dock att lärarna är tveksamma till att redan från start involvera vårdnads-
havarna, därför att eleverna kanske inte själva vill det samt för den arbets-
belastning som samtal och möten med elever och vårdnadshavare medför. 

Den fjärde insatsen innebär att klassföreståndarna tillsammans med ele-
verna dekonstruerar skolklassens dominerande normer.[Fl. 2:20,3:1,3:12] 
Detta sker vid tre tillfällen. Eleverna får inför varje tillfälle först skriva ner 
sina åsikter som därefter samlas in av klassföreståndarna. På så sätt får var 
och en av eleverna möjlighet att komma till tals. Klassföreståndarna får en 
förståelse för vad eleverna verkligen upplever och önskar vad gäller förbätt-
ringsarbetet i klassen. Genom att eleverna först delger lärarna sina tankar 
får lärarna en möjlighet att i nästa steg presentera en samlad bild av hur 

                                                      
132 Lärarnormerna är: (1)Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar 
för elevers välbefinnande. Normen handlar om hur lärarna kommunicerar och inte-
ragerar med varandra och den innebär att man ska respektera kollegors förhåll-
ningssätt till elever även om det kan uppfattas som avvikande från det undervis-
ningsuppdrag som läraren har att förmedla och gestalta. (2) Män förväntas inte upp-
fatta eller reagera emot kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor. 
Normen handlar om att man förklarar skillnader i synsätt och agerande i form av 
att manliga respektive kvinnliga lärare upplever och uppfattar elevers sociala relat-
ioner på skilda sätt. Genusskillnader leder till skilda handlingsdispositioner. (3) Lä-
rare har en föreställning om att vissa elever själva har försatt sig i en situation som 
gör att de utsätts. Normen handlar om att lärarna delvis skjuter över ansvaret för 
kränkningar och trakasserier på eleverna.  
133 Ett socialt åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med svårigheter 
vilket har med det sociala samspelet att göra. Här engageras elever, pedagoger och 
vårdnadshavare för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå målen i de upprättade 
åtgärdsprogrammen. 
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eleverna ”vill ha det”. Tanken från lärarnas och min sida är att vändpunk-
ten i klassens sociala samvaro ska komma i denna fas. När alla kort ”läggs 
på bordet”, där elever och lärare är delaktiga och i en demokratisk process 
får komma till tals, ska cementerade positioneringar och grupperingar lösas 
upp och ett mer harmoniskt och respektfullt tillstånd infinna sig. Som fram-
går senare i kapitlet visar det sig inte vara så enkelt. Starka protester visar 
sig från skilda håll vilket bland annat leder till följande insats. 

Den femte förbättringsinsatsen innebär att läraren Camilla ser till att 
flickorna i ”studgruppen” går till skolans kurator134 för att gruppen ska få 
hjälp att lösa det problem som uppstått när Camilla ställer krav på flickorna 
att även Emina ska få ingå i kamratgruppen.[Fl. 3:2] En månad efter sam-
talet hos kuratorn skickar Camilla ett mail där hon skriver att Elin tycker 
att det nu fungerar bättre med Emina och att Emina verkar bjuda mer på 
sig själv. Camilla konstaterar att Emina blir allt mer naturligt inkluderad. 
Emina sitter numera inte ensam på någon lektion och är inte heller ensam 
på raster. Dessutom går hon tillsammans med Elin till och från skolan. Två 
månader senare förändras dock situationen. Genom de beskrivna förbätt-
ringsinsatserna vars mål är att uppnå en nolltolerans mot all form av krän-
kande behandling visar det sig att arbetet inte leder fram till önskvärda re-
sultat. Vad är det som saknas och hur upplever eleverna att lärarna agerar? 

7.2 Ansvaret för förbättring av den sociala samvaron  
Vissa utsatta elever är inte nöjda med lärarnas insatser. En utmaning i för-
bättringsarbetet är knuten till frågan om ansvar. Det kan tyckas självklart 
att vuxna i skolan har det ansvaret. Studien visar dock att åtminstone en del 
elever tycker att lärarna inte tar ansvaret fullt ut – trots att lärarna själva, 
enligt inledningen i detta kapitel, länge arbetat med att åstadkomma en för-
ändring. De utsatta eleverna kräver att lärare måste agera eftersom eleverna 
inte på egen hand anser sig kunna förbättra sin utsatta situation. Kritik rik-
tas mot lärares brist på agerande. 

                                                      
134 Vid samtalen, som enligt flickorna är mycket känslosamma, förstår Emina att de 
andra flickorna med Lovisa i spetsen inte vill umgås med henne. Lovisa är den elev 
som Emina tagit som förebild men som nu är den som aktivt framför sin åsikt att 
det inte fungerar när Emina är med i gruppen. 
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7.2.1 Elevkrav på lärares agerande  
Elever och lärare har olika uppfattning om vad som behöver göras. Poj-
karna i ”studgruppen” ställer krav på lärarna att de mer kraftfullt ska fram-
föra till de normsättande eleverna att dessa måste upphöra med alla former 
av kränkande handlingar. De anser att det är lärarnas ansvar att agera ef-
tersom de själva inte kan göra något åt situationen. Tre av de fyra pojkarna 
föreslår att de normsättande elevernas vårdnadshavare bör involveras för 
att kunna ge stöd i förbättringsarbetet.  

I kapitel 5 beskrivs hur pojkarna i ”studgruppen” exkluderas av de norm-
sättande pojkarna och att detta tycks bero på att pojkgruppen inte lever upp 
till gällande normer. Utifrån detta faktum resonerar pojkarna kring orsaken 
till varför de inte själva förmår att påverka de normsättande pojkarna. Stud-
flickorna, som har förstått att det är vårdnadshavarna som kan påverka de 
normsättande eleverna, önskar att dessa elevers åtgärdsprogram bör upp-
dateras. De betonar föräldrars ansvar, men de uttrycker också kritik mot 
att lärarna inte gemensamt agerar för att förbättra den sociala samvaron. 
Citatet nedan från gruppintervjun [Fl. 2:22] med studpojkarna speglar på 
vilket sätt elever med en underordnad position i skolklassens hierarki ställer 
krav på lärare för att eleverna förstått hur normerna påverkar situationen i 
klassen. Studpojkarna har också förstått att de inte på egen hand förmår att 
”ta konflikter” med de normsättande eleverna. Fyra av studpojkarna be-
skriver vid gruppintervjun på vilket sätt lärarna på ett bättre sätt skulle 
kunna agera när normsättande elever ger kränkande kommentarer: 

Abbas: Hela grejen med det här är att det är lärarens fel (pekar på de tre 
skrivna dominerande normerna på tavlan) för dom borde ta tag i det… det 
ska läraren se till… kompisar (normen)… hjälper läraren till där (pekar på 
normen synas och höras) så får man kompisar och genom det så förändras 
stud (normen att se ner på studieinriktade elever). 
Alexander och Jesper: Ja (skiner upp!) […] 
Jesper: Lärarna är så vana vid att vissa personer tar plats att dom låter det… 
dom tar inte tag i det… dom är vana att det är så… det är som en norm det 
också.  
Martin: Jag tycker att det bara borde finnas en norm och det är att lärarna 
tar tag i det här för när man kollar på tre stycken (pekar på sig själv och två 
andra pojkar i sin grupp)… vad ska vi göra åt saken? Det enda vi kan göra 
är att ta mer plats än dom och lärarna dom kan säga till och liksom allting 
är ju egentligen lärarnas… dom ska ju göra nåt’ åt saken och vi ska ju bara 
ta plats. […] om vi säger till nån’ då är det ju liksom vårat fel och då får ju 
vi skäll för att vi säger till dom… men då tycker jag att säger lärarna bara till 
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när dom kommenterar då blir det ju inga kommentarer och hjälper inte det 
och vi gör oss hörda då tycker jag det är bra också. […] 
Jesper: Ingen vågar gå emot Carl och Albin. Alla vill va’ häftiga och va’ som 
dom.[Fl. 2:22] 

De fyra pojkarna anser att endast en lärare (Maud) markerar och tar av-
stånd från de dominerande normerna, vilket leder till att de normsättande 
eleverna tycks gå i försvar genom att framställa just den läraren som en som 
agerar felaktigt. Det får till konsekvens att de normsättande pojkarna fram-
håller läraren på ett ofördelaktigt sätt. Pojkarna efterlyser att övriga lärare 
ska använda sin auktoritet och tydligt markera vad som inte är acceptabelt. 
Resultatet från kartläggningstillfället [Fl. 1:4] visar att flera elever i studien 
ger uttryck för att inte på egen hand kunna förändra sin utsatta situation. 
De har vid flera tillfällen försökt att påkalla vuxnas uppmärksamhet i sko-
lan utan att lärarna förmått att få stopp på de kränkande handlingar som 
elever uppmärksammat lärarna på.  

I föregående kapitel (6) exemplifieras hur en av de utsatta eleverna, 
Emina, känner sig orättvist behandlad av sina båda klassföreståndare. Hon 
har på olika sätt gjort dem uppmärksamma på sin utsatta situation, men 
hon får inte gehör för att i grunden kunna ta tag i problemet och ge sig själv 
möjlighet till en förbättrad social situation i klassen. Detta exempel samt 
studpojkarnas uppfattning kan kontrasteras mot lärarnas syn på problemet, 
som är en diametral motsats till elevernas. Som framgått inledningsvis i 
detta kapitel har de under lång tid försökt men inte lyckats. Vad är proble-
met?  

7.3 Motstånd i förbättringsarbetet  
Motstånd från vissa aktörer uppstår i förbättringsarbetet. Som antytts visar 
sig förbättringsprocessen vara betydligt mer komplex än vad som kunde 
antas eller förutsägas. Under lärarnas planerade förbättringsinsatser upp-
står protester från olika aktörer, enskilt eller i gruppkonstellationer av såväl 
elever som lärare. Utmaningarna visar sig i form av motstånd och kan be-
skrivas som fem teman.  Tema nummer 1 och 2 utgörs av motstånd från 
elever medan nummer 3, 4 och 5 utgörs av motstånd från lärare. I tema 
nummer 1 framgår dessutom att vårdnadshavare medverkar till att ”bromsa 
upp” förbättringsarbetet.  
 

1. Skilda uppfattningar om vad som är problemet: 
Normsättande elever och i vissa fall vårdnadshavare, ser inte rele-
vansen i påstådda kränkningar som presenteras.  
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2. Tydliggörande av normer skapar konfrontation:  

Starkt motstånd och de normsättande elevernas kritik när domi-
nerande normer dekonstrueras. 

3. Osäkerhet hos lärarna om behov och krav på åtgärder:  
Lärares ansvar och roll gentemot elever och vårdnadshavare.   

4. Oenighet bland lärarna om sättet att stötta utsatta elever samt 
skilda bedömningar av överordnade elevers roll. 

5. Lärare legitimerar sociala normer som motverkar förbättrad      
social samvaro. 

 
I det följande presenteras de beskrivna temana. 

7.3.1 Skilda uppfattningar om vad som är problemet  
Vårdnadshavare och skola är inte helt överens om orsak och verkan. Ett 
återkommande tema är att normsättande elever – och i vissa fall vårdnads-
havare – inte är villiga att samarbeta. De anser inte att påstådda kränk-
ningar är relevanta. Ett exempel är hur Camilla upplever sina samtal med 
den normsättande eleven Caroline där hon har svårt att hitta relevanta ar-
gument för att få Caroline att förstå på vilket sätt hennes kroppsspråk, atti-
tyd och jargong uppfattas och påverkar andra elever i klassen. Caroline ser 
inget problem i sitt beteende mot andra klasskamrater, ”det är sån jag är”, 
och Camilla har svårt att hitta lämpliga motargument när Caroline försva-
rar sig. Caroline har enligt Camilla inte insett att hennes attityd, språkbruk 
och kroppsspråk upplevs som kränkande av elever i klassen och därför be-
höver förändras. Det visar sig dessutom att Carolines föräldrar inte fullt ut 
vill ta avstånd från de kränkande handlingar som presenteras i sociogram-
met, därför att föräldrarna upplever att handlingarna är överdrivna. Vid 
utvecklingssamtalet [Fl. 2:17], där det sociala åtgärdsprogrammet present-
eras för eleven Carolines vårdnadshavare, anser de att beskrivna handlingar 
är överdrivna. Istället för att vara kränkande beskriver vårdnadshavarna 
hur Caroline har fostrats till att ”ta för sig” och ”vara social”. Vårdnads-
havarnas inställning till de kränkande handlingar som presenteras kan för-
stås som att vårdnadshavarna bidrar till att Caroline kan behålla sitt hand-
lingsutrymme. 

Pratade i nästan 1,5 h igår med Carolines båda föräldrar och dom är väl i 
princip de enda som inte är helt positiva till vårt arbete. Det var ett intressant 
samtal […]. Han (pappan) tycker att dottern fått ta lite väl mycket kritik. 
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[…] Vi pratade mycket runt det och jag tror de kände att jag tog in deras 
åsikter, och jag kände även att de lyssnade och tog till sig i alla fall logiskt 
min syn på det hela. Sen tror jag deras egentliga åsikt är att det är helt ok, 
till och med en bra egenskap att ta sig fram i livet lite på andras bekostnad. 
Hur som helst konstaterade dom att de inte gärna kunde vägra skriva på ett 
dokument där det står att deras dotter inte ska kränka andra elever. Det jag 
tror de blev medvetna om och som de nog behöver lite tid att ta in är att 
deras […] dotter faktiskt inte beter sig riktigt så väl i alla situationer som de 
kanske trott. Dom förstod inte riktigt varför jag tyckte det var så viktigt att 
eleverna hälsar på varandra men dom kunde acceptera att det är det jag krä-
ver och när dom fått smälta min förklaring kan de kanske förstå det lite 
grann. Förhoppningsvis tillräckligt för att säga till dottern att hälsa på kam-
raterna.  

Caroline och vårdnadshavarna ger här uttryck för elevnormen, Man ska ta 
plats – synas och höras. Camillas tolkning av situationen innebär också att 
de bejakar elevnormen, Man ska se ner på ”stud”, genom att vårdnadsha-
varna visar tveksamhet till att Caroline ska behöva hälsa på alla kamrater. 
Varför har Camilla så svårt att förändra Carolines syn på problemet? Ett 
skäl som framkommer ovan är att vårdnadshavarna tycks understödja de 
normer som genom bland annat Caroline dominerar i klassen. Men hon 
skulle uppenbarligen inte stå fast vid de normerna om hon inte ingått i en 
kamratgrupp.  

I mailkonversation framgår att Camilla förstår att Carolines situation 
inte är helt enkel att påverka därför att eleven tycks påverkas av några andra 
elever i sin kamratgrupp. Här framkommer också att Camilla även fortsätt-
ningsvis har önskemål om att föra enskilda samtal med Caroline. Det kan 
förstås som att Camilla och den andra klassföreståndaren (Göran) inte tycks 
vara helt överens om hur samtalen med de normsättande eleverna bör ge-
nomföras. Camilla tror sig ha större framgång i att påverka Caroline på 
egen hand. Efter ett par samtal med Caroline uppger dock Camilla att hon 
nu förstår att Caroline inte tar till sig budskapet så som Camilla tänkt sig. 
Caroline håller visserligen med om att man bör be om ursäkt om man 
kränkt någon, men Camilla tror inte att Caroline skulle kunna klara en så-
dan sak i praktiken. Caroline ”skyller” på andra saker för att slippa ansvara 
för sina handlingar och Camilla känner att flickan förstår budskapet med 
”hjärnan” men att hon inte tar till sig det med ”hjärtat”. För att ta till sig 
budskapet helt och fullt skulle eleven Caroline behöva ändra sin inställning 
till många saker, men det verkar hon inte vara beredd till, enligt Camilla. 
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”Det är ju ganska behagligt att ha hög status och vara den hippa innetjejen”, 
skriver Camilla.  

I mailkonversation mellan Camilla och mig framkommer att Caroline 
skyller sitt beteende på att hon umgås mycket med Albin (normsättande 
elev) som har många kränkande handlingar på sitt sociogram (se figur 6, 
bilaga 8). Hon är medveten om att hennes beteende påverkar arbetsron i 
klassen men inte i vilken grad. Camilla beskriver hur hon efter samtalet med 
Albin förstår att hans beteende i sin tur påverkas av eleven Carl som under-
blåser Albins beteende varför hon skyndsamt behöver ha samtal även med 
honom. Camilla lägger upp en plan för att förmå eleven Albin att upphöra 
med de kränkande handlingar som presenteras i sociogrammet. Samman-
taget kan det beskrivna motståndet i fallet Caroline ses som en komplex väv 
av sociala relationer mellan elever i en kamratgrupp där de dominerande 
sociala normerna formar och upprätthåller hierarkiska relationer. När det 
så småningom blir skarpt läge i förbättringsarbetet [Fl. 2:19] kommer Ca-
millas farhågor, att Caroline och hennes gruppmedlemmar kommer vara 
ovilliga till att följa de krav som ställs på dem, besannas. Motståndet från 
de normsättande eleverna Caroline, Albin och Carl understöds och upprätt-
hålls av sociala normer som också är relaterat till lärares agerande. 

Motståndet från de normsättande eleverna förstärks när de stöttar upp 
varandra kollektivt i kamratgruppen. På så sätt upprätthålls och försvaras 
de dominerande normerna. Här blir elevnormen, Man ska ha många kom-
pisar, gällande när utsatta, tillika underordnade elever inte vågar protestera 
med risk för att deras ”tillkortakommanden” kan spridas till övriga elever 
(se rubrik 5.3.2 Normer villkorar skolklassens sociala samvaro). Konklus-
ionen av denna komplexitet blir att Carolines vårdnadshavare samt de 
normsättande kamraterna kollektivt stöttar hennes beteende. Kollektivet 
inom den normsättande kamratgruppen bygger på en absolut lojalitet inom 
gruppen. Då någon av dessa elever begränsas av vårdnadshavare eller lärare 
tar någon av de andra över rollen som bärare av elevnormen, Man ska ta 
plats synas och höras. Det framgår också att läraren Nisse understödjer Ca-
rolines negativa beteende på ett till synes omedvetet sätt. Detta redovisas 
senare i kapitlet. Sammantaget betyder ovanstående att Camillas försök att 
påverka Carolines uppfattning utmanas av etablerade sociala normer hos 
Caroline. Normerna tycks inte vara förhandlingsbara, genom att de är 
sanktionerade och upprätthålls av vårdnadshavare, hennes egna gruppmed-
lemmar och även av lärare. I det följande framgår på vilket sätt protester 
från de överordnade eleverna tar sig uttryck när dominerande normer i klas-
sen dekonstrueras.  
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7.3.2 Tydliggörande av normer skapar konfrontation  
Arbetet med dekonstruktion av normer väcker starka känslor hos vissa ele-
ver. En situation som också leder till starkt motstånd och kritik från de 
normsättande eleverna, är när det genomförs undervisning som syftar till 
att de gällande elevnormerna dekonstrueras. Motståndet från de normsät-
tande eleverna i förbättringsarbetet tar sig uttryck på många olika sätt och 
riktar sig mot såväl lärare som mot underordnade elever och uppstår både 
på en individuell och på en kollektiv nivå. Läraren Camilla berättar på vilket 
sätt några normsättande elever protesterar under den första lektionen där 
synliggjorda normer dekonstrueras.[Fl. 2:20] 

När jag skrev upp frågorna på tavlan hördes Caroline och Albin tydligt och 
det framgick med all önskvärd tydlighet att de tyckte detta var en "jävla 
skitstudie" (Carolines ord) och att frågorna var löjliga. Jag tror coola gänget 
inte gillar att ALLA ska skriva för då ges ju alla en möjlighet att uttrycka sig 
och då vet dom att saker kommer fram som inte annars kommer fram (Ca-
millas egen tolkning). 

Camilla noterar att så fort hon vänder ryggen mot eleverna, fäller de norm-
sättande eleverna Caroline och Albin kommentarer med viss uppbackning 
av två andra normsättande elever. Camilla noterar också att övriga elever 
sitter helt tysta. När Camilla vänder sig mot eleverna, tystnar de. Hon kon-
staterar: ”lustigt att de uppfattar det som att jag också inte hör när jag inte 
ser…”. De normsättande eleverna gestaltar elevnormen, Man ska ta plats – 
synas och höras, när de tror att Camilla inte hör eller ser. Nedan följer ut-
drag från eleverna Carolines (normsättande gruppen) och Sannas (”stud-
gruppen”) skriftliga kommentarer, sammanställda och mailade av Camilla. 

Caroline: Jag känner igen de här normerna lite men det är ju inte bara i den 
här klassen. Alla klasser har såna’ som hörs. Konsekvenserna för mig är att 
man får skit av den här studien, för dom andra är det samma utom dom 
"tysta". Det är roligare att prata, dom tysta borde hänga med i konversat-
ionen istället. Sanna: Alla normer märks tydligt. Det finns ju en del som upp-
fyller alla normer och det märks när man diskuterar för det är ofta de som 
tycker att det är en dålig studie med löjliga frågor. Jag kan tycka att det är 
väldigt irriterande att bara samma personer pratar hela tiden när det finns så 
många som inte vågar prata. Det blir heller ingen bra sammanhållning i klas-
sen för att det är bara några personers åsikt man hör HELA TIDEN.  

I citatet framgår att Caroline känner igen normerna men framhåller att hon 
är en av flera normsättande elever på skolan. Det tycks som att det är elev-
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normen, Man ska ta plats - synas och höras, som normsättande elever fram-
förallt identifierar sig med. Detta kan kopplas till studflickan Sannas kom-
mentar där det framgår att just denna elevnorm, får till konsekvens att un-
derordnade elever inte vågar prata. Under den andra normlektionen [Fl. 3:1] 
framkommer att Camilla tydligt märker hur de normsättande eleverna Ca-
roline och Albin högt fortsätter att kommentera värdegrundsarbetet på ett 
negativt sätt och att de söker stöd hos de andra två normsättande eleverna 
men att dessa väljer att vara tysta eftersom Camilla ”ser” dem. Hon skriver 
i mailet nedan: 

 Hörde Carolines kommentar om att "vad är detta för mobbade frågor" och 
"nu är det säkert vårat’ fel också att folk inte pratar". Caroline klargjorde 
att "det inte var hennes ansvar att andra var tysta" och sökte bekräftelse från 
sina allierade. Louise och Carl ignorerade henne när de såg att jag såg dom 
men bekräftar henne via ögonkontakt när de tror jag inte ser. Hur som helst 
tog det ganska lång tid att skriva för många även om Caroline och Albin var 
klara ganska snabbt.  

Camilla berättar att normlektionen fortsätter med efterföljande gruppdis-
kussioner. Där framkommer att Caroline till sina normsättande kamrater 
uttrycker sin bestämda åsikt, att hon ”inte har något ansvar för att andra 
inte pratar”. Redan i kapitel 5 presenteras resultat som visar att de norm-
sättande eleverna inte ser det som sitt ansvar att få tysta och underordnade 
elever att ta plats – synas och höras.  Eleven Caroline hävdar genom elev-
normen, Man ska ta plats - synas och höras, att de underordnade eleverna 
själva ska ta sitt ansvar för att leva upp till normen. Caroline signalerar här 
att hon inte vill lämna ifrån sig sitt handlingsutrymme. Hon medger vid 
dekonstruktionen135 av normerna att hon tar mycket plats ”men det är väl 
inte förbjudet för andra att också göra det”. Camilla noterar här att Albin 
är Carolines främste anhängare medan de normsättande eleverna Louise 

                                                      
135 Den här förbättringsinsatsen innebär att klassföreståndarna tillsammans med ele-
verna vid tre tillfällen dekonstruerar skolklassens dominerande normer. Eleverna får 
inför varje tillfälle först skriva ner sina åsikter som därefter samlas in av klassföre-
ståndaren. På så sätt får var och en av eleverna möjlighet att komma till tals. Klass-
föreståndarna får då också en förståelse för vad eleverna verkligen upplever och 
önskar vad gäller förbättringsarbetet i klassen. Genom att eleverna först får delge 
lärarna sina tankar får lärarna en möjlighet att i nästa steg presentera en samlad bild 
av hur eleverna ”vill ha det”.  
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och Lisa mer ”gick på linjen att det kanske inte är så lätt att ta plats när det 
ingen plats finns”. I mailet skriver Camilla:   

Louise säger "Vi måste ju också se till att lämna plats men sen kan vi ju inte 
tvinga någon som inte vill ta plats att göra det". Albin bidrar inte med något 
vettigt utan enbart löjliga kommentarer.  

Sammanfattningsvis visar Camillas mail att några av de normsättande ele-
verna väljer att öppet protestera mot värdegrundsarbetet på normlektionen 
medan två andra elever i den normsättande gruppen tyst genomför den 
skriftliga uppgiften. Det är framförallt Caroline som på ett demonstrativt 
sätt protesterar vilket kan förstås som att hon i den här situationen har en 
överordnad roll i kamratgruppen. Caroline hävdar öppet, inför lärare och 
elever att elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras, ska erövras av 
de underordnade eleverna själva. De normsättande eleverna Louise och Lisa 
indikerar dock att detta knappast är möjligt. Det kan förstås som att denna 
elevnorm mer eller mindre är cementerad och således försvaras av de norm-
sättande eleverna. Kan Carolines starka uttryck bero på att hon har viss 
uppbackning från sina vårdnadshavare vad gäller att ”ta för sig och vara 
utåtriktad”?  

 Studflickorna bekräftar vid gruppintervjun [Fl. 3:3] Camillas bild av att 
fyra av de fem normsättande eleverna tycks vara negativt inställda till att 
skriftligt redogöra för sina synpunkter under normlektionerna och dels att 
några av dem protesterar högt under samma lektion. Det framkommer från 
studflickorna att protesterna även sker utanför klassrummet. Protester sker 
från samtliga fem normsättande elever så fort Camilla ska genomföra upp-
gifter som jag som forskare föreslagit. De underordnade studflickorna ger 
uttryck för att de normsättande eleverna kollektivt markerar sitt missnöje. 
Studflickorna tycker det är bra att de normsättande eleverna får klart för 
sig hur andra i klassen, ser på deras agerande samt att deras föräldrar ”änt-
ligen” får reda på allt de gör. 

Sammantaget visar ovanstående exempel att de normsättande eleverna 
känner sig orättvist behandlade och är negativt inställda till det värde-
grundsarbete som Camilla bedriver i form av dekonstruktion av gällande 
normer på ”klasstiden”. Normsättande elever protesterar enskilt och kol-
lektivt mot Camilla som skapar dialogutrymme kring dekonstruktion av 
normer vilket innebär att alla elever i klassen på ett tryggt sätt (skriftligt) 
kan framföra sina åsikter. Camilla möjliggör här att samtliga elever i klassen 
kan ta plats synas och höras.  
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De normsättande eleverna framhåller att de har stöd av läraren Nisse som 
tydligt uttryckt att Camilla ”överdriver och inte verkar tänka på något an-
nat”. Genom Camillas systematiska arbete uppfattar de normsättande ele-
verna att elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras, ifrågasätts och 
utmanas vilket bidrar till att eleverna protesterar och går i försvar. De över-
ordnade, normsättande eleverna störs av det faktum att Camilla fått insyn i 
skolklassens sociala samvaro. Dock framkommer att de uppskattar att lä-
raren Nisse står på deras sida, vilket närmare redogörs för senare i detta 
kapitel. I följande tema presenteras på vilket sätt lärarna på olika sätt agerar 
i förbättringsarbetet.   

7.3.3 Osäkerhet hos lärarna om behov och krav på åtgärder     
Ett återkommande mönster är att det råder osäkerhet och brist på enighet 
bland lärarna om vilka insatser som bör göras. Det gäller dels att de saknar 
kunskap i att upprätta sociala åtgärdsprogram samt förståelse för kravet att 
involvera vårdnadshavarna i förbättringsarbetet.136 Det handlar också om 
hur de ska agera i förbättringsarbetet rörande kränkningsproblematik mel-
lan elever och lärares befogenheter att ingripa. Detta innebär ett motstånd 
som kan förstås som en konflikt för lärarna mellan att å ena sidan agera 
utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling och å andra 
sidan att framstå som en lärare som kränker en elevs integritet då läraren 
intervenerar vid kränkande handlingar.  

Föregående teman137 belyser hur sättet att uppfatta situationer skiljer sig 
åt och därmed utgör en svårighet och en utmaning i förbättringsarbetet. I 
detta tema handlar det om brist på kunskap som leder till osäkerhet, dels 
om själva kränkningsbegreppet men även när det gäller vilka befogenheter 
lärarna har när de agerar vid kränkande handlingar. Två av lärarna menar 
att när det gäller krav på elever i samband med skoluppgifter kopplade till 
kvalifikationsuppdraget, det vill säga att tillägna sig ämneskunskaper, kan 
man som lärare agera ”ganska tufft”. Lärarna tycks däremot i hög grad 
initialt i förbättringsarbetet vara osäkra på sina befogenheter att ingripa vid 
kränkande handlingar där elever är inblandade. 

Empirin visar också att lärarna saknar erfarenhet av att använda sig av 
sociala åtgärdsprogram, hur sådana upprättas samt deras syfte. Nedan 

                                                      
136 Vårdnadshavarnas roll innefattar här, deras lagliga rätt att få ta del av det upp-
lägg i förbättringsarbetet som rör deras barn. 
137 Här avses två teman: 7.3.1 Skilda uppfattningar om vad som är problemet och 
7.3.2 Tydliggörande av normer skapar konfrontation. 
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framgår att lärarna är tveksamma till att redan från start involvera vård-
nadshavarna därför att eleverna kanske inte själva vill det samt för den ar-
betsbelastning som samtal och möten med elever och vårdnadshavare med-
för. Ställningstagandet innebär att de normsättande elevernas handlingsut-
rymme i detta läge inte begränsas. Göran ställer sig på elevernas sida så 
tillvida att han menar att en elev ska få ta eget ansvar genom att upphöra 
med den kränkande handlingen utan att vårdnadshavare involveras. Göran 
framhåller dessutom att det kanske inte är nödvändigt att dokumentera åt-
gärden i ett socialt åtgärdsprogram. Klassföreståndarnas gemensamma för-
slag är således att avvakta med att skriva ett åtgärdsprogram vilket ger ele-
verna möjlighet att fortsätta med sina kränkande handlingar. 

Göran: Vi tänker på eleverna… 
Camilla: I första läget så att säga… för det känns som det blir så himla svårt 
och tungrott om man för femton ”pers” ska ha både samtal med eleverna 
och sen’ så ska man ha möte med föräldrarna för ett åtgärdsprogram. Åt-
gärdsprogrammet är ju aktuellt först när man ser att… nej men det fortsätter 
ju… 
Göran: Eleven rättar sig inte… 
Camilla: … trots att vi har haft det här samtalet och räknar med förbättring. 
Då tycker jag… i det läget först så behöver man liksom ta in föräldrarna. 

Klassföreståndarna enas till slut om att först genomföra samtalen med ele-
verna om de kränkande handlingar som synliggjorts [Fl. 2:6] och att av-
vakta med upprättandet av sociala åtgärdsprogram.  

I den tredje förbättringsinsatsen, Upprättande av sociala åtgärdspro-
gram,138 som innebär att klassföreståndarna vid de traditionella utveckl-
ingssamtalen [Fl. 2:17] upprättar tolv sociala åtgärdsprogram, har de norm-
sättande eleverna visat sig vara mer eller mindre negativt inställda till att 
förändra sina beteenden. Tydligast har detta ställningstagande visat sig hos 
eleven Caroline.  Sammantaget förbättrar sig 3 av 4 normsättande elever 
temporärt vad gäller att upphöra med kränkande handlingar mot klasskam-
rater. Caroline tycks dock behålla sitt förhållningssätt gentemot underord-
nade elever. Det är framförallt flickorna i ”studgruppen” som hon inte vill 
bemöta på ett respektfullt sätt. Det handlar bland annat om att Caroline 
inte vill hälsa på dessa underordnade elever. 

Senare i förbättringsarbetet beskriver studflickorna under sin gruppinter-
vju hur fyra av de normsättande eleverna agerat. De ska inledningsvis inför 
övriga elever skrutit om och jämfört med varandra hur många kränkande 
                                                      
138 [Fl. 2:17]  
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handlingar (punkter) de fått i sina sociogram. När eleverna senare förstår 
att dessa negativa handlingar ska presenteras för vårdnadshavarna samt 
skrivas fram i ett socialt åtgärdsprogram blir de mycket upprörda. Här 
framkommer också att studflickorna tror att det är just åtgärdsprogrammen 
och det faktum att elevernas föräldrar verkligen förstått vad som behövde 
förändras som bidragit till den tillfälliga förbättringen. De normsättande 
elevernas handlingsutrymme tycks här begränsas genom att vårdnadsha-
varna involveras. Samma resultat framkommer vid gruppintervjun med 
pojkgruppen (Grupp 2, se rubrik 7.2.1 Elevkrav på lärares agerande)         
[Fl. 2:22]. Först berättas om skrytsamma jämförelser och därefter upprörd-
het från de normsättande eleverna när de förstår att vårdnadshavare riske-
rar att bli involverade genom upprättande av åtgärdsprogram. Här tycks 
det som att eleverna från ”studgruppen” får en möjlighet att freda sig från 
kränkande handlingar från de normsättande eleverna vilka kan kopplas till 
elevnormen, Man ska se ner på ”stud”. Dessutom föreslår studflickorna i 
gruppintervjun en uppdatering av de normsättande elevernas åtgärdspro-
gram.  

I: Hade det nån’ effekt… sociala åtgärdsprogram? 
Elin: (Skiner upp) Ja! Det var jättebra! 
Sanna: Om dom (normsättande eleverna) har förändrats vet jag inte. Att dom 
fick veta att dom skulle få dom (sociala åtgärdsprogram) skrämde dom men 
om dom har förändrats vet jag inte. 
Elin: Jag tycker dom gjorde det ett tag efteråt men nu börjar dom återgå till 
det gamla vanliga… 
Lovisa: Det skulle nog behövas en uppdatering! 
Elin: Ja precis… en uppdatering vore finfint. 

Studflickornas förslag kan förstås som en form av garanti för att förhindra 
att kränkande handlingar återupptas. I intervjun framkommer också att de 
normsättande eleverna vill hoppa av studien och att de känner sig lurade 
och avslöjade. Enligt studflickorna tycks missnöjet handla om det faktum 
att de normsättande elevernas vårdnadshavare får kännedom om de nega-
tiva handlingar som presenteras i sociogrammet och att de förstår exakt vad 
det är deras barn gör. De normsättande eleverna ger uttryck för att de med 
alla medel vill hålla vårdnadshavarna utanför förbättringsarbetet. Det 
handlar förmodligen om att eleverna fortsatt vill behålla sitt handlingsut-
rymme i skolklassens sociala samvaro.  

Sammantaget visar ovanstående exempel att lärarna har brister i kunskap 
om sociala åtgärdsprogram och vårdnadshavares rättigheter samt å andra 
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sidan pekar elever på vilken betydelse vårdnadshavare har för att åstad-
komma förändringar. Det som också framgår, är berörda lärares tveksam-
heter att gemensamt agera kraftfullt gentemot elever som uppenbarligen 
kränker klasskamrater. Det kan ses som välvilja och uttryck för att skydda 
enskilda elever i praktiken men underlåtenheten att agera betyder också ne-
gativa konsekvenser för flera andra.  

7.3.4 Oenighet bland lärarna om sättet att stötta utsatta elever     
Ett fjärde tema som framkommer under förbättringsarbetet är att lärarna 
är oeniga om hur de ska stötta utsatta elever. Dessutom gör de skilda be-
dömningar av överordnade elevers roll. Motståndet handlar framförallt om 
att de båda klassföreståndarna ”drar åt olika håll” när vissa utsatta elevers 
situation är föremål för diskussion. I kapitel 5 redovisas på vilket sätt klass-
föreståndarnas olika förhållningssätt gentemot utsatta elever kan ta sig ut-
tryck. Exempelvis kan Camilla och Göran agera med olika förhållningssätt 
inför övriga elever i klassen. Det sker när Göran på ett ironiskt sätt kom-
menterar en frånvarande (och utsatt elev) medan Camilla försöker tona ner 
budskapet, att det är elevens eget fel. 

 I kapitel 5 framkommer i resonemanget om den utsatte eleven Robin att 
lärarna Göran, Maud och Nisse är överens om att Robin och övriga utsatta 
elever i klassen kränks för att de på olika sätt uppträder avvikande. I det 
fortsatta förbättringsarbetet kommer det dock i praktiken visa sig att Maud 
i hög grad väljer att ställa sig på de utsatta elevernas sida medan Göran och 
Nisse står fast vid sina ställningstaganden om att vissa utsatta elever får 
skylla sig själva. Lärarnormen, Lärare har en föreställning om att vissa ele-
ver själva försatt sig i en situation som gör att de utsätts, blir således gäl-
lande. 

Camillas konkreta insatser för att förbättra Eminas utsatta situation är 
att hon samtalar enskilt med Emina och Elin i ”studgruppen” (se kap. 6). 
Hon samtalar också med kuratorn [Fl. 3:2] om den problematiska situa-
tionen i gruppen samt ordnar samtalstid för flickorna i ”studgruppen”. Ca-
milla anvisar också flickorna hur de ska agera för att alla i kamratgruppen 
ska känna sig inkluderade. Citatet nedan tyder på att lärarna Camilla och 
Göran inte är överens om hur situationen kring Emina ska hanteras. Även 
här blir lärarnormen, Lärare har en föreställning om att vissa elever själva 
försatt sig i en situation som gör att de utsätts styrande. Eleven Sanna be-
rättar hur Göran under hennes utvecklingssamtal [Fl. 2:17] bekräftar hen-
nes egen åsikt och känsla att inte behöva umgås med en elev som hon inte 
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vill umgås med på skoltid. Här tycks Göran sanktionera att Sanna kan ex-
kludera en annan elev ur den egna kamratgruppen.   

 

I: Men lärarna vad ha dom gjort? Göran och Camilla? 
Elin:[…] både hon (Camilla) och Emina tycker att dom ska släppa det (här 
avses den händelse som inträffade på mellanstadiet). 
[…] 
I: Göran då?  
Elin: Vi pratar inte med Göran. 
Sanna: Jo… vi har pratat med han på utvecklingssamtalet och seriöst… han 
var faktiskt bra! (Med vi avses Sanna och hennes vårdnadshavare) Och han 
var på våran (studflickornas) sida då och tyckte inte att man skulle bli 
tvingad att vara med någon man inte ville när man gick i högstadiet (De 
andra flickorna klappar händerna spontant). 
En elev: Jag blir alldeles exalterad! 

I följande mail från Göran bekräftas att han är kritisk till Camillas agerande 
då hon så intensivt arbetar för att få alla elever i skolklassen att bli inbjudna 
i gemenskapen. Görans argumentation skulle kunna tolkas som att han för-
söker förtydliga sitt resonemang genom att lyfta fram att läraren Nisse på 
ett mer tydligt sätt lägger ansvaret på eleverna själva när de går på högsta-
diet. 

Göran: Till exempel det tryck Camilla utövat på Elin, Sanna & co, har klart 
överstigit den nivå som jag med fullt allvar, skulle kunna pålägga så stora 
elever i fråga om att leka ihop och bjuda in – nästan in absurdum. Absolut 
tveklöst visa respekt och inte avvisa (kränkningar) – men att alla skall leka 
tillsammans (få ingå i en kamratgrupp), kan jag trycka på till och med låg-
stadiet, för att sedan successivt på mellan-, hög- och gymnasienivå kräva re-
spekt och tillmötesgående, förmåga att samarbeta och att inte aktivt välja 
bort. Precis som för vuxna. Jag tror att Nisse möjligen lägger en ytterligare 
närmare-vuxen aspekt på det hela, nämligen egenansvaret hos de som bär sig 
annorlunda åt, sviker gruppen, organisationen, kulturen och de som trots allt 
bjuder in och välkomnar gång på gång på gång… Jag känner nämligen själv 
att jag verkligen får ta mig samman för att inte ursäkta någons beteende – 
när det är en direkt effekt av någon annans ibland mycket provocerande be-
teende (utsatta elever som protesterar). Jag kan ha fattat fel – men det är så 
jag uppfattar det.  

Den beskrivna oenigheten handlar framförallt om hur två handlingsprinci-
per ställs mot varandra och där lärarna får avgörande roller. Det uppstår 
en splittring mellan de båda klassföreståndarna. Rätten att få vara med i 
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den kamratgrupp man själv önskar ställs mot Rätten att få välja bort en elev 
man inte vill ska ingå i den egna kamratgruppen. Läraren Göran argumen-
terar på ett subtilt sätt139 under förbättringsarbetet för att den senare prin-
cipen ska vara gällande. Camilla däremot argumenterar öppet för att den 
första principen ska vara gällande men följer samtidigt lärarnormen, Det är 
viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar för elevers välbefin-
nande, vilket får till följd att hon arbetar i det tysta med värdegrundsarbetet 
utan att ställa krav på kollegan Göran vad gäller att ha ett gemensamt för-
hållningssätt gentemot eleverna i ”studgruppen”. Görans agerande tycks 
ske med stöd från lärarnormen om att vissa utsatta elever har sig själva att 
skylla (se fallet Emina som exemplifieras i kap. 6). Camillas ”varma” rela-
tion till studflickorna bidrar i hög grad till att hon lyckas få de överordnade 
flickorna i ”studgruppen” att (under tysta protester) inkludera Emina i 
kamratgruppen – om än temporärt. Detta kan förstås som att de båda lä-
rarnas förhållningssätt skiljer sig åt så till vida att deras agerande ger ele-
verna olika budskap. I nästa kapitel utvecklas resonemanget kring hur man 
kan förstå lärares agerande i ett förbättringsarbete. Sammantaget kan Ca-
millas och Görans agerande när det gäller Eminas situation förstås som att 
de agerar utifrån olika intentioner och i olika hög grad, vilket visar att de i 
praktiken saknar en samsyn. Tre av lärarna är involverade i en önskan från 
några utsatta elever, om att få berätta om sin utsatta situation för skolklas-
sen (redovisas i kap. 8). Initialt är ambitionen från lärarnas sida att bemöta 
elevernas önskemål fullt ut. Dock ändras detta då det framkommer att en 
av eleverna är kritiskt inställd till en av klassföreståndarna.    

Lärarna gör olika bedömningar av de överordnade elevernas roll. Nedan 
exemplifieras på vilket sätt klassföreståndarna uppfattar de normsättande 
elevernas roll samt hur dessa elever agerar vid möten med lärarna. Här 
framgår att tre av lärarna är överens om att kränkande handlingar förekom-
mer och att lärarna nu i senare delen av aktionsforskningen både har för-
mågan och kunskapen att agera utifrån en nolltolerans mot all form av 
kränkande behandling. Samtidigt framkommer att tre av lärarna beskriver 
den normsättande eleven Carl som en sympatisk elev men med en förmåga 
att styra övriga elever i den normsättande gruppen. Carl beskrivs av läraren 
Maud som en typisk idrottspojke vilket även läraren Nisse gör. Camilla och 
Göran är överens om att eleverna i den normsättande gruppen har kapa-
citeten att framstå som trevliga i möten med lärarna. Maud utvecklar i sitt 

                                                      
139 Med subtilt sätt avses att Göran till elever och lärare i skilda sammanhang lyfter 
fram elevers rätt att inte behöva umgås med vissa elever i skolklassen.  
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resonemang dessa elevers agerande som att det handlar om att de till och 
med har en förmåga att ”dupera vuxna”. Hon menar vidare att detta age-
rande från de normsättande elevernas sida kan kopplas till mobbning.  

Maud: … men mobbare är ju livsfarliga på det viset… har man en elev som 
”odlar en” extra mycket så ska man ju misstänka den för att mobba sina 
kamrater för dom visar ju liksom att jag styr henne (läraren) likväl som jag 
styr er (underordnade elever) eller… (Göran bekräftar Mauds argument.) 
Camilla: Men jag känner att jag blev liksom lite förbannad så där… era jädra 
smilfinkar har ni lurat mig i två år nästan… 
[…] 
Maud: Men det är väl en slags maktdemonstration att man går i land med 
till och med det (att styra lärare)… eller hur?  

I följande tema redogörs för på vilket sätt lärare legitimerar sociala elevnor-
mer. 

7.3.5 Lärare legitimerar sociala normer som motverkar förbättrad social 
samvaro  
Jargong hos lärare i skolan kan vara ett tveäggat verktyg. Som framgår finns 
det både en osäkerhet och en oenighet kring hur den sociala samvaron ska 
förbättras. Studien visar också att framförallt en lärares agerande legitime-
rar elevnormer som motverkar förbättring av den sociala samvaron. Här 
handlar det främst om att läraren Nisse agerar på ett sätt som gynnar ele-
verna högst upp i hierarkin samt några elever som upprätthåller de domi-
nerande normerna. Det sker då han i praktiken använder samma jargong 
som dessa elever. Exemplet nedan visar på vilket sätt en lärares jargong kan 
ses som en handling med ett ”intimt och rått språk”, vars syfte är att ”fånga 
en skolklass”, det vill säga få elevernas uppmärksamhet.  

Nisse: Kränkning tycker jag att vi gör lite till mans varje dag […] det kan ju 
va’ nånting man säger på skoj eller det kan va’ lite mer allvarligare (där lärare 
bör ingripa enligt forskarens tolkning)[…] känner man en person då kan man 
ta… kalla det för skit då på ett annat sätt än en annan person som kanske är 
väldigt korrekt […] Har man ett gott förhållande med en klass… man har 
byggt upp det under tre år till exempel… så anser jag att du kan ha ett väldigt 
intimt och rått språk med den klassen som du inte har med andra klasser. 
[Fl. 1:13] 

Jargongen innebär att Nisse är mycket populär bland de normsättande ele-
verna och understödjer elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras. 
Nisses värderingar tycks ligga i linje med de normsättande elevernas och 
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Nisse talar till och med om en ”kompisrelation” med eleven Carl. Nisse 
menar att han skulle upptäcka kränkningar mellan pojkarna, men betonar 
att det som andra ser som kränkningar ser han snarare som naturlig ”jar-
gong” och som han själv bidrar med. Detta kan förstås som att Nisse legi-
timerar kränkningar till förmån för den jargong han förespråkar. På så sätt 
ges överordnade elever en möjlighet att exempelvis kränka underordnade 
elever och därmed upprätthålla skolklassens tre dominerande normer.  

Nisse: … som man bäddar får man ligga liksom… jag skojar med dom så 
jävla ofta… är det nån’ som åker skateboard kan jag ju säga liksom… ”men 
vad gör du… tänk om det kommer en lärare” till exempel. Då blir det ju 
gapskratt… va’… (Nisse skrattar till)… men å andra sidan sett så brukar 
dom ju lyda också… så jag tror det är lättare om man har en jargong med 
eleverna som kan… som du (forskaren) kanske (skrattar till) ser som        
kränkande då i stället för att det är för hårt ordval många gånger… men jag 
tror man tjänar på det…  

Här försvarar Nisse sitt agerande genom att referera till att han har något 
att vinna på det – att upprätthålla den kränkande jargongen. Jargongen i 
sin tur bidrar till att de normsättande eleverna kan behålla makten vad gäl-
ler handlingsutrymmet. När Nisse definierar kommunikation och interakt-
ion i sin roll som lärare gör han det utifrån sina egna preferenser om hur 
han uppfattar klassen som kollektiv. En ”rå jargong” skapar goda relationer 
till klassen som helhet, enligt Nisse, och de normsättande eleverna utgör 
utifrån det perspektivet inget problem utan snarare en tillgång. Ett sådant 
förhållningssätt får negativa konsekvenser, vilket framgår i detta tema, både 
för enskilda elever och för lärarkollegor i förändringsarbetet. Att försvara 
jargongen går stick i stäv med Camillas insatser och strävan att försöka få 
eleven Caroline att förändra sin jargong gentemot vissa elever i klassen.  

Skillnaden i lärarnas synsätt ses i föreliggande studie som ett uttryck för 
en av de rådande lärarnormerna, Män förväntas inte uppfatta eller reagera 
emot kränkningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor. Camilla 
sätter fokus på individen medan Nisse i sina resonemang främst förhåller 
sig till sin egen roll och relationen till kollektivet, klassen som helhet. Till 
skillnad från Camilla uppfattar inte Nisse problem med exkludering och 
utsatthet i klassen. Det kan delvis förklaras av att Camilla är en av klass-
föreståndarna till skillnad från Nisse. Som dock framgår senare i detta ka-
pitel är det också skillnad mellan klassföreståndarna i deras sätt att förstå 
problemet. Inte heller den manlige klassföreståndaren Göran delar Camillas 
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syn på frågan om lärares roll och ansvar för att förbättra den sociala sam-
varon. Hur resonerar de normsättande eleverna kring lärarnas agerande? 

Som redogörs i kapitel 5 har Nisse enligt två av eleverna skrattat när 
Caroline skrikit ”bitch” till en av de utsatta flickorna när de varit på väg ut 
ur klassrummet. Det uppskattas av de normsättande eleverna. Följande citat 
speglar hur två normsättande elever samtalar om hur de själva agerar på 
läraren Nisses lektioner och att de uppskattar hans jargong som tycks ligga 
i linje med deras egen. Här framgår att de normsättande eleverna ges hand-
lingsutrymme att gestalta elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras, 
samt att Nisse aktivt understödjer den. På så sätt kan de normsättande ele-
verna signalera att de har stöd av en lärare i sitt sätt att agera gentemot 
underordnade elever. 

Carl: Det är den lektionen (Nisses lektion) vi snackar mest på tror jag… han 
säger inte till oss. 
Caroline: Han (Nisse) driver mer med oss… han är… hur ska man säga  
(fnissar)… som han är (eleverna tittar på varandra och ler i samförstånd). 
I: Det ser ut som ni gillar honom (Nisse)? 
Carl och Caroline: Jaa! 
Caroline: Han är så där cool… man tar inte illa upp när han säger sina kom-
mentarer. 
I: Vad kan han säga då? 
Caroline: Han kan säga vad som helst (skratt)![Fl. 3:8] 

Nisses förhållningssätt medför framförallt att pojkar med en viss jargong 
får stöd genom att Nisse bekräftar den jargong som möjliggör att kränkande 
handlingar mot de utsatta eleverna kan fortsätta. Nedan följer ett exempel 
där jag vill visa på vilket sätt Nisse förhåller sig till elever som agerar med 
en jargong som kan beskrivas som ”överordnad” i meningen att jargongen 
förstärker elevnormerna, Man ska ta plats – synas och höras samt Man ska 
se ner på ”stud”: 

Nisse: Vissa elever kan man ju ha lite… slänga käft med lite extra och ha lite 
kul med… och liksom… jaa… tycka om på ett lite annorlunda sätt än vad 
man kanske tycker om andra då… 

Det handlar om hur Nisse ser på två av skolklassens överordnade pojkar 
och hur läraren uttrycker sina känslor kring detta. Lärarens agerande visar 
på en glädje samt en viss samhörighetskänsla och bekräftelse. Nisse har bil-
den av den normsättande eleven Carl som en jämbördig ”polare” som man 
kan skoja med och bemöta på ett jämbördigt sätt. Han ser till skillnad mot 
övriga lärare inte problemet med Carls roll som upprätthållare av elev-      
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normen, Man ska ta plats – synas och höras. Carl kan därför behålla sitt 
handlingsutrymme på Nisses lektioner. 

Nisse: … jag kunde liksom rycka undan stolen för honom om han jävlas 
och… vi skratta… vi hade jättekul. Det blir liksom inget problem då. 
I: Du har alltså inte sett honom som nåt’ problem alls… 
Nisse: Nej det är nog konklusionen. 

Nisses ”kompisrelation” till pojkarna i klassen medför att de får fördelar i 
form av att exempelvis ”få sluta tidigare”, om de ska iväg för att träna.  
Nisse menar att om han är tillmötesgående mot de normsättande pojkarna 
Carl och Albin, kommer de i sin tur att ”gilla” den goda stämning som Nisse 
uttrycker att han önskar skapa. Stämningen kan beskrivas som en jargong 
som ligger i linje med elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras. 

Nisse: Jag vet ju att en sån’ sak (”gå tidigare” från lektionen) […] om man 
hade varit i hans (Carl) situation då… är man väl extra snäll och trevlig mot 
den som bemöter en på ett vänligt sätt. Och Albin också likadant… där… 
det är alltså inga problem. Jag har förstått att många lärare… inte bara i den 
här klassen utan… är väldigt noga med tider… dom (eleverna) måste sitta 
och det går inte…[Fl. 3:17] 

Nisse uttrycker här en viss kritik mot att andra undervisande lärare på sko-
lan är noggranna med att alla elever ska följa schematider samt sitta på 
anvisade platser i klassrummet. Han ger elevnormen, Man ska ta plats – 
synas och höras, en möjlighet att gestaltas av överordnade, normsättande 
elever genom att han låter eleverna styra sina schematider och var de vill 
sitta i klassrummet. Kritiken från Nisses sida kan tolkas som att han till 
skillnad från övriga lärare som begränsar överordnade elevers handlingsut-
rymme, istället gynnar dessa.  

Nisse: … om det är nån’ dag till exempel och dom inte har några lektioner 
efter min lektion och kan komma hem med en tidigare buss… okey då löser 
vi det på nåt’ sätt alltså… att man är lite flexibel… det tror jag att alla elever 
gillar. När det inte är så där benhårt utan man kan se efter situation ungefär 
hur… ja… för att alla ska få trevligt alltså… alla ska känna sig nöjda och 
glada så att säga.[Fl. 3:17] 

I det följande framgår hur Nisses relation till eleven Mathias (som ingår i 
grupp 3) tar sig uttryck samt kan förstås. Till skillnad från övriga lärare140 
har Nisse uppfattningen att Mathias fungerar bra tillsammans med de andra 
                                                      
140 Övriga lärare i studien är överens om att Mathias kränker andra elever i klassen 
på ett oacceptabelt sätt.   
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eleverna. Här framkommer att eleven utlovats betyg oavsett vad han pre-
sterar bara han närvarar på lektionerna. Den specialdeal elev och lärare har 
kan i förlängningen ses som ett sätt för eleven att leva upp till elevnormen, 
Man ska ta plats – synas och höras. 

Nisse: Vi har väl ett litet… det får man väl egentligen inte säga… en liten 
specialdeal han och jag… […]… men jag har sagt till honom… för han jobbar 
och sliter och försöker att göra och verkligen läsa… men det fastnar inte. 
[…]… kom hit (till lektionerna)… ja du vet så får du inte underkänt. Jag såg 
första gången jag sa det… Han blev så glad så det var inte klokt (läraren blir 
upprymd). Så då släpper det ju lite grann… då tänker han (Mathias)… jag 
skulle kunna tänka mig att det blir lite lättare att läsa in då också… det blir 
inte lika tungt att ta fram boken och så vidare för han vet att Nisse liksom… 
att om jag (Mathias själv) misslyckas nu igen så får jag några poäng… 

Mathias relation till de underordnade studpojkarna innebär att han på olika 
sätt utsätter dessa för kränkande handlingar vilket innebär att Mathias hjäl-
per de normsättande eleverna att upprätthålla elevnormen, Man ska se ner 
på ”stud”. Den ”intima” relationen som han har med Nisse kan ses som en 
form av stöd för att gestalta elevnormerna, Man ska ta plats – synas och 
höras samt Man ska se ner på ”stud”. I det följande berättar Nisse att hans 
speciella relation till pojkar i skolklassen gör att de skulle kunna kränka 
varandra i Nisses närvaro därför att han själv anser sig ha en ”kränkande 
jargong” som han tror eleverna förstår. Här ställer sig Nisse på de överord-
nade elevernas sida genom att visa att han delar deras jargong.  Nisse menar 
att han skulle upptäcka kränkningar mellan pojkarna, men betonar att det 
som andra ser som kränkningar ser han snarare som naturlig ”jargong” och 
som han själv bidrar med. Detta kan förstås som att Nisse legitimerar 
kränkningar till förmån för den jargong han förespråkar. Nisse legitimerar 
således elevnormen, Man ska ta plats – synas och höras. På detta sätt ges 
överordnade elever en möjlighet att exempelvis kränka underordnade elever 
och därmed upprätthålla skolklassens tre gällande elevnormer. 

 Nisse menar att hans jargong också har till syfte att gynna kvalifikat-
ionsuppdraget. Som beskrivits tidigare, använder Nisse ibland en rå jargong 
gentemot eleverna i syfte att fånga deras intresse och på så vis göra lektion-
erna mer intressanta. Elevnormen, Man ska ta plats - synas och höras, gest-
altas av Nisse i klassrummet på ett till synes lustfyllt sätt. Jargongen upp-
skattas av de normsättande eleverna vilka beskriver Nisse som mycket po-
pulär samtidigt som han verkar ge dem legitimitet att med liknande jargong 
kränka underordnade elever i syfte att behålla sitt handlingsutrymme. Ett 
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exempel är hur Nisse omedvetet ger sitt gillande när den normsättande ele-
ven Caroline verbalt kränker en underordnad elev (exemplifieras i kap. 5). 
Detta kan ses som ett exempel på när en lärare inte agerar utifrån en noll-
tolerans mot kränkande handlingar utan istället gestaltar lärarnormen, Lä-
rare har en föreställning om att vissa elever har försatt sig i en situation som 
gör att de utsätts. Här blir lärarens jargong en tydlig markering för hur ele-
verna i den aktuella skolklassen kan bemöta varandra.  

Läraren Göran berättar att han genom åren fått kommentarer om Nisses 
jargong på utvecklingssamtal med sina elever, något som Nisse själv förstår 
kan vara fallet. Göran konstarerar att ”en del (elever) fixar ju inte det 
då…”. Således bekräftar han det faktum att han känt till att det funnits 
elever som inte förstått Nisses jargong. Han menar att det sällan är de ut-
satta eleverna själva som ”klagar” på Nisses jargong utan att det är andra 
elever som framför det till Göran. Han stöttar Nisse och försvarar dennes 
jargong, ett agerande som tycks ha bidragit till att Nisses jargong kunnat 
pågå under flera år. Detta kan ses som att Göran på ett outtalat sätt kan ha 
bidragit till att de normsättande eleverna kunnat bibehålla sitt handlingsut-
rymme.  

7.4 Sammanfattning  
Detta kapitel speglar skolans svårigheter att i en förändringsprocess där må-
let är att uppnå en nolltolerans mot all form av kränkande behandling, 
skapa en samsyn bland aktörer – såväl elever som lärare. I kapitlet har 
forskningsfråga nummer tre besvarats: (3) Hur påverkar de sociala nor-
merna förutsättningar för förbättringsarbete i skolklassen? Under aktions-
forskningens förbättringsprocess framkommer resultat vilka kan beskrivas 
som lärares och elevers motstånd. Motståndet kan förstås som teman som 
försvårar att en nolltolerans mot kränkande handlingar ur alla elevers per-
spektiv kommer till stånd. Motståndet kan beskrivas som en form av protest 
mot att aktörens handlingsutrymme utmanas. Med handlingsutrymme av-
ses i denna avhandling en elevs eller lärares möjlighet att få vara den hen 
vill vara i en skolklasskontext. Med andra ord innebär detta att det finns en 
acceptans för en normativ spännvidd i skolklassen som tar sig uttryck i att 
var och en av studiens ingående elever och lärare kan komma till tals och 
bli lyssnade på. Motståndet som ”bromsar upp” förbättringsarbetet utgörs 
av handlingar från såväl normsättande elever, vårdnadshavare som delar av 
lärarkåren.  

Förbättringsprocessen visar sig således vara betydligt mer komplex än 
vad lärarna initialt tror. Problematiken handlar om att det för det första 
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föreligger skilda uppfattningar om vad som är problemet. Normsättande 
elever och i vissa fall vårdnadshavare, ser inte relevansen i påstådda kränk-
ningar som presenteras. För det andra skapar tydliggörande av normer kon-
frontation. Här framträder ett starkt motstånd från de normsättande ele-
verna när gällande elevnormer dekonstrueras. För det tredje framträder en 
osäkerhet hos lärarna om behov av och krav på åtgärder. Osäkerheten 
handlar om lärarnas ansvar och roll gentemot elever och vårdnadshavare.  
För det fjärde framträder en oenighet bland lärarna om sättet att stötta ut-
satta elever samt skilda bedömningar av överordnade elevers roll. För det 
femte framkommer att vissa lärare legitimerar sociala normer som motver-
kar förbättrad social samvaro. I förbättringsarbetet visar sig hur de sociala 
normerna i skolklassen villkorar förbättringsarbetet på ett problematiskt 
sätt. Här framkommer att utsatta, tillika underordnade elevers oförmåga 
att få till stånd en förbättring av sin situation i skolklassens sociala samvaro 
kan relateras till överordnade elevers och lärares dominerande normer. 
Normerna kan därmed ses som styrande faktorer för elevgruppernas inbör-
des konstitution och roll i förbättringsarbetet.  

I nästa kapitel görs en analys av hur utsatta elevers situation kan förstås 
i relation till skolan som ett ”tvingande system” (Eriksson 2001). 
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Kapitel 8. Kamp och motstånd för inkludering 
Utifrån resultaten från forskningsfrågorna 1-3 (s. 22) är syftet med detta 
kapitel att besvara forskningsfråga nummer fyra: (4) Hur kan man på djupet 
förstå ett mobbningsfall utifrån sociala normer i en skolklass? Resultatre-
dovisningen i kapitel 5 visar hur sociala normer formar och upprätthåller 
grupperingar och positioneringar i skolklassen som helhet, medan kapitel 6 
på individnivå visar hur normer påverkar och styr den sociala samvaron 
bland elever och lärare. Hur arbetet med att försöka förbättra den sociala 
samvaron går tillväga redovisas i kapitel 7 men också vilket motstånd detta 
arbete möter i den praktiskt pedagogiska vardagen. Vilka slutsatser kan då 
dras utifrån denna studie? I detta kapitel är intentionen att utifrån tidigare 
redovisade samt kompletterande data analysera hur utsatta elevers situation 
kan förstås. Resultatredovisningen avser att tydligöra studiens mest centrala 
praktiskt pedagogiska och teoretiska kunskapsbidrag nämligen förståelsen 
för utsatta elever i relation till skolan som ett ”tvingande system”. Här visar 
sig komplexiteten kring ett mobbningsfall i form av elever som utsätts för 
mobbning och som ingår i en skolklass där skolans administrativa system 
fallerar.141 Jag använder en sociologisk teori om mobbning (Eriksson 2001) 
för att förstå och förklara komplexiteten i ett mobbningsfall. Teorin an-
vänds således för att ytterligare perspektivera det empiriska resultat som 
genererats. 

Utgångspunkten i kapitlet är den utsatta eleven Eminas situation i ”stud-
gruppen”. Av data i kapitel 5 framgår hur en utsatt elev befinner sig i ett 
spänningsfält mellan olika relationer och interaktioner, val som avgör in-
kludering eller exkludering, integritet eller likformigt beteende etcetera. I 
detta kapitel fördjupas kränkningsproblematikens komplexitet med ut-
gångspunkt från utsatta elevers situation, huvudsakligen med referens till 
Emina. Som framgår av kapitel 6 möter hon motstånd från olika aktörer. I 
föreliggande kapitel redovisas hur detta motstånd och dess konsekvenser i 
ett förbättringsarbete kan förstås kopplat till teorin om skolan som ett 
”tvingande system”.142 Det motstånd jag vill beskriva sker i form av kamper 

                                                      
141 Med att skolans administrativa system fallerar, avses i denna studie att samtliga 
vuxna som är involverade i en kränkningssituation, inte konsekvent agerar i enlighet 
med en nolltolerans såsom styrdokumenten föreskriver. 
142 För att beskriva motståndet används Erikssons (2001) sociologiska teori om 
mobbning som presenteras i kapitel 3. 
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vilka utspelar sig inom ramen för tre olika arenor: (1) den egna grupptillhö-
righeten, (2) övriga elever i den aktuella skolklassen samt (3) relationen till 
undervisande lärare.   

8.1 Emina 
Som framgår finns det flera elever som kan betraktas som utsatta i skol-
klassen men det finns starka skäl att just uppmärksamma Emina i den här 
studien.143 Hon är en utsatt144 elev med en underordnad position i ”stud-
gruppen”. Samtidigt är hon den enda eleven som på egen hand förmått att 
”klättra” upp i skolklassens hierarki.145 Klättringen innebär att hon väljer 
att ingå i den överordnade kamratgrupp som benämns ”studgruppen”. 
Kamratgruppen innehar en högre position i förhållande till den tidigare 
kamratgruppen.146 Emina ingår enligt henne själv vid kartläggningstillfället 
[Fl. 1:4] i Grupp 2 som benämns ”studgruppen”. Hon har dock starka band 
till Grupp 5 (”de som är utanför”), en marginaliserad grupp då denna grupp 
delvis fungerar som en tillflyktsort för Emina. Hon är utsatt i betydelsen att 
hon periodvis, systematiskt exkluderas från ”studgruppen”. Detta fram-
kommer från andra elever i skolklassen vid kartläggningstillfället [Fl. 1:4] 
men också från de kvinnliga lärarna i ett senare skede av studien.  

Det bör också noteras att hon i hög grad visar sig vara aktiv vad gäller 
att komma med bidrag till lärarna för att få dem att förstå vad som behöver 
göras för att bryta upp och utmana dominerande normer för att därigenom 
förbättra den sociala samvaron. Dessutom är lärarna inte överens om hur 
hennes utsatthet ska hanteras (till skillnad från exemplet Linnea, se kapitel 
6). Sammantaget betyder det att exemplet Emina är principiellt intressant, 
samtidigt som det också ska betonas att hon är unik och i den meningen 
inte kan ses som representant för alla utsatta elever - vare sig i skolklassen 

                                                      
143 Sammanlagt synliggörs fem komplexa mobbningsfall i empiriinsamlingen. Det 
specifika i dessa mobbningsfall är det faktum att lärarna i praktiken inte är överens 
om hur de utsatta elevernas situation ska hanteras.  
144 I studien framkommer att Emina är utsatt för upprepade kränkande handlingar 
dvs. mobbning. Elever från samtliga kamratgrupper ger exempel på sådana hand-
lingar. Dessutom visar det sig att en lärare fått vetskap om Eminas utsatta situation 
genom hennes uppsats. Emina upplever sig dessutom utsatt och ifrågasatt av elever 
från andra skolklasser. Detta redovisas dock inte i denna avhandling. 
145 Eminas ”klättring” redovisas i kapitel 6. 
146 Kamratgruppen presenteras som Grupp 5 i kapitel 5. 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   189 
 

eller mer generellt. Däremot kan en analys av kränkningsproblematiken re-
laterad till Emina skapa förståelse för komplexiteten som är knuten till frå-
gor om utsatthet147 i ett förbättringsarbete.  

I det följande redovisas hur motståndet i studiens förbättringsarbete i 
form av kamper kan tolkas och förstås ur en utsatt elevs perspektiv. Som 
hjälp används Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning. Exemplet 
Emina beskrivs som bestående av olika kamper vilka utspelar sig på tre are-
nor och som tar sig uttryck genom att hon på olika sätt försöker påverka 
aktörer i förbättringsarbetet i en riktning mot att uppnå målet en nolltole-
rans mot all form av kränkande behandling. Skolverket (2011a) definierar 
nolltolerans som att: 

om ett barn eller elev uppger sig vara utsatt för kränkningar eller trakasserier 
ska skolan skyndsamt utreda saken och sätta in åtgärder så att kränkning-
arna upphör och inte upprepas. (s. 16) 

I det följande presenteras den första av tre kamper som Emina är involverad 
i. 

8.1.1 Kampen för individualitet och grupptillhörighet 
Den här kampen handlar om Eminas önskan att alla i ”studgruppen” ska 
kunna ”vara sig själva”. Å ena sidan kämpar hon för sin rätt till autonomi 
– eller med läroplanens och Skollagens ord: individens frihet och integritet. 
Det handlar bland annat om rätten att utvecklas som individ och människa, 
det vill säga individualitet (Orlenius 2014). Å andra sidan kämpar hon 
också för acceptans inom kamratgruppen, rätten att få uppleva delaktighet 
och samhörighet. Med Erikssons (2001) termer kan Eminas önskan förkla-
ras som att lärarna som upprätthållare av det administrativa systemet148 be-
höver garantera hennes trygghet. Hon uttrycker att ledaren Lovisa på ett 

                                                      
147 Med utsatthet avser jag elever vilka på något sätt visat sig vara utsatta för hand-
lingar som kan betraktas som kränkande. En elev kan dessutom ha dragit sig undan 
kränkande handlingar och hamnat i en situation som kan betraktas som exkludering 
från gemenskapen vilket betyder att utsatthet kan ses som ett vidare begrepp än 
kränkning. 
148 Det administrativa systemet upprätthålls bland annat av rektor och lärare med 
hjälp av styrdokument. 
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diffust sätt tycks påverka och styra övriga flickor i kamratgruppen. Resul-
tatet blir att övriga flickor enligt Emina agerar på ett sätt som överensstäm-
mer med Lovisas förhållningssätt.  

I: Hur skulle du vilja att det var i din grupp då? 
Emina: Att alla var sig själva… de gör ju som Lovisa (ledaren) gör. Allt som 
Lovisa gör måste dom (övriga elever i gruppen) också göra… jag vet inte 
varför det är så… för hon tvingar inte dom… dom gör… dom gör bara så 
[…] Jag skulle vilja att alla var sig själva. 
I: Skulle du kunna säga det? 
Emina: Till dom? ... nej!  

Emina önskar att hon kunde framföra sin åsikt om att de inom gruppen 
borde kunna agera fritt utan att alltid göra som den överordnade ledaren 
Lovisa framhåller. Normer fungerar sammanhållande för en grupp och Lo-
visa styr övriga elever utifrån gruppens normer149 (Thornberg 2013). En 
överordnad elev i en kamratgrupp (Lovisa) tycks vara den som i högst grad 
lever upp till de gällande normerna (se Cadigan 2002). Med Erikssons 
(2001) termer innebär det att eleven Lovisa ”sätter ribban” för vilka normer 
som ska vara gällande i det informella sociala systemet (kamratgruppen). 

8.1.2 Kampen om valet mellan att känna tillhörighet eller att få berätta om 
sin utsatthet 
Eminas kamp handlar dessutom om att få vara kvar i ”studgruppen”. Kam-
pen innebär att studflickorna ställer krav på Emina, som för att få vara kvar 
i gruppen tvingas ge upp sin egen kamp. När Emina, efter en period av ex-
kludering, åter tycks ha involverats i gruppen berättar hon för studflickorna 
om sina planer på att öppet inför hela klassen berätta om sin utsatta situat-
ion. Det visar sig dock att övriga flickor i ”studgruppen” tycks ha övertalat 
Emina att inte göra detta. Anledningen till Eminas ändrade beslut verkar 
handla om att hon riskerar att förlora sin tillhörighet i kamratgruppen om 
hon kritiserar den normsättande eleven Caroline. Kamratgruppens nor-
mer150 blir här gällande vilket betyder att lojaliteten mot den normsättande 
eleven Caroline ges företräde.  

                                                      
149 Gällande gruppnormer inom ”studgruppen” (1) Man ska vara repliksnabb på ett 
”smart”sätt (2) Man ska anamma den humor som gäller i gruppen och (3) Man ska 
framstå som ambitiös, smart och sträva efter höga betyg. 
150 Här avses gruppnormerna beskrivna i fotnot nr. 149 men med tillägg för den 
tillfälliga gruppnormen: Man ska inte kritisera den normsättande flickan Caroline 
(se kap. 6). 
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 Eminas beslut att inte berätta för hela skolklassen om sin utsatthet, kan 

förstås som en konsekvens av hennes underordnade position i den hierar-
kiska ordningen (Ekerwald & Säfström 2012). Ett annorlunda beslut från 
Eminas sida skulle med Ekerwald och Säfströms termer kunnat innebära att 
hon hamnat utanför hierarkin eller enligt Eriksson (2001) blivit exkluderad 
från det informella sociala systemet. Sammantaget framkommer att Emina 
med sin underordnade position i gruppen inte klarar att framföra åsikten 
att övriga flickor tillsammans med henne borde kunna agera inom kamrat-
gruppen som autonoma individer. Eminas rädsla och ställningstagande kan 
med Ekerwald och Säfströms termer förstås som en ojämlik institutionell 
skolkultur i betydelsen, kulturella och strukturella fenomen. Jag tolkar hen-
nes agerande som att hon vill undvika att bli ”den hierarkiska ordningens 
andra” (s. 172), det vill säga ”innesluten” men exkluderad i sin kamrat-
grupp. Sammantaget visar denna kamp att Emina hamnar i ett spänningsfält 
mellan (1) att få förmedla sin utsatta situation till klasskamraterna och (2) 
sin egen önskan att få tillhöra det socialt definierade systemet (kamratgrup-
pen).  

 Eminas uttalade önskemål, att få berätta om sin situation syftar till att 
få övriga elever att förstå hur hon känner. En sådan presentation innebär 
bland annat att hon är beredd ”att ta striden” med den överordnade, norm-
sättande eleven Caroline, som enligt Emina är en av de elever som är mest 
drivande i skolklassens kränkningsproblematik. För att kunna göra detta 
erfordras att det administrativa systemet inrymmer lärare som agerar uti-
från en nolltolerans mot all form av kränkande behandling.  

Emina: Man vet verkligen inte vad man ska göra med den här klassen (upp-
givet). Det hjälper verkligen ingenting… det enda som kanske skulle hjälpa 
är att ta hit hela klassen och prata rakt ut vad man tycker. […] Jag skulle 
kunna prata med hela vår klass om vad jag tycker om Caroline och då skulle 
jag säga det rakt ut. […] Att hon är ganska otrevlig… falsk och… 
Sofia: Fjortis. 
Emina: Nej… det är inte det (inte fjortis) hon får ju klä sig som hon 
vill…[…]… inte alltså otrevliga saker men jag skulle säga hur det är egentli-
gen… och hur jag känner att hon är… och Louise och Carl (andra normsät-
tande elever) och… ja 
I: Du skulle vilja berätta det? 
Emina: Ja till hela klassen så att alla får prata… det är mer att vi som är… 
dom (pekar på de utsatta flickorna) och jag ska prata och dom andra (övriga 
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elever i klassen) ska lyssna och sen får dom prata… det tycker jag vi ska 
göra… en gång. 

Eminas önskemål kan förstås som en utmaning mot de elever som kan be-
traktas som överordnade i de informella sociala system som utgör skolklas-
sen (Eriksson 2001). De tre lärarna Göran, Camilla och Maud är inlednings-
vis i studien inte överens om huruvida Eminas önskemål om att få tala inför 
hela skolklassen, ska tillmötesgås eller ej. Efter några veckor framför läraren 
Camilla till mig att de tillsammans kommit fram till att de utsatta flickorna 
som haft önskemål om att få berätta om sina utsatta situationer inte bör 
göra detta med hänvisning till att lärarna inte kan garantera elevernas trygg-
het i en sådan situation. Detta kan förstås som att lärarna inte tror sig kunna 
fungera som upprätthållare av det administrativa systemet. Istället riskerar 
de att anta rollen som upprätthållare av koninuitetsmekanismen151 (Eriks-
son 2001) då det administrativa systemet fallerar. Utsatta elever är enligt 
Garpelin (2003) beroende av stöd från kamrater i såväl skola som i ens so-
ciala nätverk för att klara sig igenom problemen med utsatthet.  

Det framkommer också att Emina och en annan elev, Sara, i en uppsats 
beskrivit sin utsatta situation med förhoppning om att göra lärarna upp-
märksamma på mobbningsproblemtiken i klassen, men vid gruppintervjun 
framkommer att Emina inte fått önskat gensvar av läraren. I ett samtal med 
övriga lärare [Fl. 3:14] berättar en av lärarna att Emina i sin uppsats skrivit 
att ”det finns folk som gör att man känner sig fullständigt värdelös”. Det 
framkommer under nätverksträffen [Fl. 3:14] att det är Caroline som Emina 
syftat på. Två av lärarna tycks inte se några förutsättningar för att Emina 
eller Sara på ett framgångsrikt sätt ska kunna förmå de normsättande ele-
verna att ändra på sina inställningar till elever med en underordnad posit-
ion. Lärarna tycks här frångå rollen som upprätthållare av det administra-
tiva systemet till förmån för de normsättande elevernas rätt att agera som 
just överordnade i skolklassens sociala samvaro.  

Kvinnlig lärare: … Men är det alltså så att dom vill vädja till dom här… 
högstatuspersonerna så att högstatuspersonerna ska förstå att ”vi är inte alls 
så töntiga som ni tycker… vi platsar egentligen bland er eller att dom åt-
minstone vill komma närmare den här högstatusgruppen. I så fall är det ju 
tragiskt. 

                                                      
151 Kontinuitetsmekanismen innebär att en utsatt elev konstrueras som den andre i 
förhållande till grupperingarna i skolklassen. 
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Manlig lärare: Dömt att misslyckas.[Fl. 2:9] 

Ställningstagandet från lärarnas sida kan förstås som en osäkerhet som bi-
drar till Eminas fortsatta utsatthet. Lärarna är i detta skede överens om att 
de utsatta flickorna inte bör berätta för klasskamraterna om sin situation. 
Det administrativa systemet som upprätthållare och garant för elevers 
trygghet i ett ”tvingande system” fallerar här då samtliga lärare inte tycks 
leva upp till styrdokumentens intentioner (Skollagen kap. 6). 

Det som beskrivits ovan, speglar Eminas upplevelse av maktlöshet och 
möjlighet till förändring. Den delas dock av många andra i klassen. De 11 
elever som uttryckt att på något sätt begränsas av gällande elevnormer har 
vid de individuella kartläggningarna beskrivit svårigheter att till klasskam-
rater framföra exempel på handlingar som skulle kunna förbättra deras ut-
satta situation. Det framkommer vid kartläggningstillfället [Fl. 1:4] samt vid 
grupp- och parintervjuer genom att vissa elever upprepat lyfter fram sådana 
situationer som är angelägna att ”komma tillrätta med”, där de blir utsatta 
för kränkande handlingar av klasskamrater. Data i studien pekar på att ele-
verna anser att de inte klarar att hantera denna typ av komplexa problem. 
De sätter sitt hopp till lärarna. Lärarna är de som både kan och bör hantera 
kränkningsproblematiken enligt eleverna. Det är de som har makten och 
ansvaret. Utifrån Erikssons (2001) teoretiska perspektiv kan detta förstås 
som att lärarna behöver ”kliva in i” det informella sociala systemet (kam-
ratgrupper) och agera på ett sätt som bidrar till att underordnade elever får 
en möjlighet att utvidga sitt handlingsutrymme. 

8.1.3 Kampen för att få stöd och förståelse från lärare  
Som framgår ovan får inte Emina det stöd av lärarna som hon önskar och 
förväntar sig. Varför inte? Låt oss lämna Emina för ett ögonblick och kort 
redogöra för en situation som har relevans för att förstå orsaken.  

En viktig omständighet är att den normsättande kamratgruppen får stöd 
av lärare.152 Det kan konstateras att eleverna i den normsättande gruppen 
lever upp till de gällande elevnormerna153 under hela förändringsprocessen, 
det vill säga, ingen av eleverna bryter mot de gällande normerna. Konfor-
mitet råder inom kamratgruppen. En orsak till att detta är möjligt tycks 

                                                      
152 Resultaten redovisas i kapitel 5 och 7. 
153 Normer som avses är: (1) Man ska ta plats-synas och höras, (2) Man ska ha 
många kompisar och (3) Man ska se ner på ”stud”. 
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bero på att deras agerande på olika sätt sanktioneras av två av lärarna, Gö-
ran respektive Nisse.  

Enligt de normsättande eleverna [Fl. 3:8] tycks inte läraren Göran vara 
involverad i förbättringsarbetet. Läraren Nisse går enligt samma elever ett 
steg längre när det gäller att informellt sanktionera de normsättande elever-
nas negativa beteende. Det sker genom att Nisse agerar på ett sätt som ligger 
i linje med de normsättande elevernas kränkande jargong gentemot vissa 
underordnade elever. Enligt de normsättande eleverna är Nisse den lärare 
som står på deras sida. Ett exempel är att de normsättande eleverna upp-
skattar när Nisse vid ett tillfälle kränker de utsatta flickorna när de plötsligt 
dyker upp på hans lektion. Det adminstrativa systemet rämnar genom att 
dess företrädare (läraren Nisse) inte tycks agera på ett sätt som innebär att 
upprätthålla och säkerställa en trygg miljö för alla elever. I följande citat 
berättar de normsättande eleverna Caroline och Carl på vilket sätt Nisse 
bemöter flickorna från den utstötta gruppen (Grupp 5, se kap. 5) när de 
oväntat dyker upp på Nisses sista lektion.  

I: Står alla lärare på deras (de utstötta flickorna) sida? Eller finns det någon 
lärare som inte står på deras sida? 
Caroline: (skratt) Pettersson. 
Carl: Nisse Pettersson står inte på deras (de utstötta flickorna) sida. 
Caroline: (Skrattar högt) Nej! 
Carl: De skolkar så mycket från hans lektioner så… 
Caroline: När dom kom in en gång på sista lektionen som var igår… den 
brukar dom skolka ifrån… då sa han bara ”nämen är ni här! Har inte ni 
dratt’ hem?” Så liksom såna’ kommentarer kan han lägga… för det var 
kanske första eller andra gången dom var på den lektionen. 

Här aktualiseras flera problem relaterade till lärarna som får konsekvenser 
för utsatta, tillika underordnade elevers möjlighet att förbättra den sociala 
samvaron. Det finns en brist på samsyn och hur man identifierar situationer 
som kan ses som kränkningar. Det handlar om hur lärare i en kränknings-
situation de fått kännedom om, i praktiken bedömer vad som är en krän-
kande handling och vad som inte är det. Det finns olika syn på hur man 
som lärare bör agera. Lärarnas brist på samsyn kan förstås som att deras 
roller som upprätthållare av det administrativa systemet inte är synkronise-
rade.   

 Kollegial lojalitet tycks i högre grad prioriteras före elevers välbefin-
nande. Det administrativa systemet upprätthålls av bland annat skolled-
ning, administratörer och lärare vilka styrs av Skollagen (2010:800) och 
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lokala föreskrifter vars intentioner tydliggörs genom de demokratiska vär-
dena. Exemplet Emina aktualiserar det faktum att lärarnas egna domine-
rande normer blir styrande trots att dessa inte ligger i linje med styrdoku-
mentens intentioner om en nolltolerans mot all form av kränkande behand-
ling. Vilken relation läraren har till enskilda elever tycks också påverka om 
och hur läraren väljer att agera i kränkningssituationer. Det kan förstås som 
att lärarna i vissa situationer ”släpper ansvaret” att upprätthålla det admi-
nistrativa systemet. Det tycks finnas en osäkerhet och villrådighet som gäller 
former för intervenering vid handlingar som skulle kunna betraktas som 
kränkande. Dessa aspekter är i sin tur relaterade till frågan om läraren som 
moraliska agent. Moralisk påverkan sker integrerat med alla aktiviteter un-
der hela den samlade skoldagen. Både undervisningens innehåll och sättet 
på vilket läraren agerar innehåller moraliska uttryck (Richardson & 
Fenstermacher 2001; Klaassen 2002; Campbell 2014). Data som redovisas 
i kapitel 5 och 7 pekar på att alla lärare inte alltid är medvetna om vilka 
signaler de sänder ut till elever. Moralisk påverkan sker i hög grad implicit, 
vilket innebär att lärares sätt att bemöta elever, hur man agerar och reagerar 
i skilda situationer, inrymmer underliggande värden och normer som är 
minst lika viktiga som det som explicit förmedlas i undervisningen (Camp-
bell 2003; Orlenius & Bigsten 2013). 

Ett av problemen gäller bristen på samsyn och kommunikation mellan 
lärarna. De två kvinnliga lärarna agerar inte för att ändra på Nisses eller 
Görans beteenden, vilket kan ses som ett uttryck för kollegial lojalitet 
(Colnerud 2002; Campbell 2003). De två kvinnliga lärarnas agerande kan 
förstås som att de handlar utifrån lärarnas tre dominerande normer. Dessa 
normer ligger inte i linje med styrdokumentens intentioner om allas lika 
värden. Som framgått i kapitel 5 och 7 tycks läraren Nisse vara helt trygg i 
sina värderingar och påverkas inte nämnvärt av insikten att han motarbetar 
det förbättringsarbete som övriga lärare driver, enligt honom. Det faktum 
att de två kvinnliga lärarna tycks undvika att tillrättavisa Nisse kan med 
Colnerud och Granströms (2012) termer tolkas som ”att det är en etisk svår 
handling” (s. 163). Genom att lyfta fram Nisses förhållningssätt tycks Gö-
ran söka socialt stöd för att agera avvaktande i studiens förbättringsarbete. 
De två manliga lärarnas normer reproduceras här på ett sätt som ur ett lä-
rarperspektiv kan förstås som att normerna blir vägledande för hur bland 
annat de utsatta, tillika underordnade elevernas situation bör hanteras. Un-
der det fortsatta förbättringsarbetet [Fl. 3:19] diskuterar tre av lärarna Nis-
ses agerande. Ingen av dem förvånas över detta.  
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Göran och Maud menar att Nisse inte verkar se eller uppfatta det som 
sker när elever utsätter varandra för kränkande handlingar. Enligt Göran 
och Camilla verkar Nisse inte vara intresserad av värdegrundsfrågor över-
huvudtaget. Göran och Camilla förklarar dessutom att det är en skillnad 
om det handlar om den egna skolklassen eller om en skolklass man bara 
undervisar i, vilket även läraren Maud poängterar. Ansvaret för att upprätt-
hålla det administrativa systemet utifrån en nolltolerans mot all form av 
kränkande behandling tycks enligt denna studie minska när läraren inte har 
det formella klassföreståndarskapet. Det som beskrivits ovan kan förstås 
som att de etiska principerna:154 (I) skydda elever mot fysisk och psykisk 
skada och (III) respektera rätten till självbestämmande, hamnar i konflikt 
med varandra (Colnerud 1995). Det sker när lärarna Göran och Camilla 
hävdar olika elevers behov. Göran tycks sanktionera studflickornas rätt att 
välja bort den underordnade eleven Emina från kamratgruppen. Camilla 
däremot hävdar den underordnade eleven Eminas behov och fulla rätt att 
få ingå i nämnda kamratgrupp. Här kan konstateras att lärarna baserar sina 
ställningstaganden på olika etiska grunder. 

Sammanfattningsvis kan de manliga lärarnas motstånd i studiens förbätt-
ringsarbete beskrivas som att Göran sanktionerar sitt motstånd genom att 
referera till Nisse. Göran styrs av sina egna värderingar, att elever på hög-
stadiet själva ska få välja vilka kamrater de önskar umgås med. Nisse står å 
sin sida fast vid sina värderingar som handlar om att ”alla ska va’ nöjda och 
glada” och refererar till undervisningsuppdraget som det centrala i sitt lä-
raruppdrag: ”min uppgift är att stå där framme och lära ut”. Den kollegiala 
lojaliteten gäller här de kvinnliga lärarna som inte kritiserar kollegor som 
underlåter att ingripa eller främjar destruktiva sociala normer i klassen. De 
manliga lärarna däremot visar i det här fallet inte kollegial lojalitet gentemot 
den kvinnliga klassföreståndaren som engagerar sig för elevens välbefin-
nande. Lojaliteten är med andra ord enkelriktad, vilket visar sig genom ex-
emplifieringar relaterade till Emina. 

8.1.3.1 Kollegial lojalitet och elevers välbefinnande  
De olika former av motstånd som presenterats i föregående och detta kapitel 
får konsekvenser för Emina. Motståndet innebär bland annat att klassföre-
ståndarna ger olika direktiv till flickorna i ”studgruppen” om på vilket sätt 

                                                      
154 Colneruds (1995) fem etiska principer presenteras under rubriken 2.4.4 Lärarlo-
jalitet – den kollegiala paradoxen.   
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de bör förhålla sig till Eminas utsatta situation. Motståndet från den man-
lige klassföreståndaren kan förstås som att denne sanktionerar studflickor-
nas önskemål om att inte behöva ansvara för att Emina inkluderas i kam-
ratgruppen. Lärarens förhållningssätt förstås här som att han inte är beredd 
att upprätthålla det administrativa systemet på ett sätt som ger Emina en 
möjlighet att inkluderas i ”studgruppen”. En annan form av motstånd som 
påverkar Eminas situation på ett annat sätt är kopplat till läraren Nisses 
agerande. Motståndet innebär att hans förhållningssätt i förbättringsarbetet 
tar sig uttryck som ett vagt motstånd i betydelse att vissa överordnade155 
elever som kränker andra elever, stöttas av Nisse. De överordnade eleverna 
understöds i sin tur av några pojkar ur Grupp 3. Det är framförallt pojkar 
med en viss jargong som får stöd av Nisse genom att han bekräftar den 
jargong som möjliggör att kränkande handlingar mot de utsatta, tillika un-
derordnade eleverna kan fortsätta. Den kultur som Nisse tycks vara en del 
av kan beskrivas som ett kulturellt och strukturellt fenomen (Ekerwald & 
Säfström 2012; Gill 2013).  

Under förbättringsarbetet ger Göran uttryck för en form av kritik mot 
att Camilla i hans ögon agerar alltför regelmässigt korrekt enligt det som 
förväntas av vuxna på skolan enligt styrdokumentens intentioner. Kritiken 
i fråga kan tolkas som ett dilemma (Colnerud & Granström 2012) då Ca-
milla å ena sidan agerar i enlighet med lärarnas gällande norm, Det är vik-
tigare att vara lojal mot kollegor än att ta ansvar för elevers välbefinnande. 
Å andra sidan kritiserar Göran till viss del att Camilla ställer sig på den 
utsatta eleven Eminas sida. Fenomenet kan betraktas som ett exempel på 
det som Colnerud (2002) benämner en kollegial paradox vilken innebär att: 

medan det, i de outtalade gruppnormer som utvecklats, är otillåtet att kriti-
sera en kollega som uppträder kränkande mot eleverna så är det tillåtet att 
kritisera en kollega som är tillmötesgående mot eleverna. (s. 30) 

Förutom ovan nämnda lärarnorm är följande normer styrande i det be-
skrivna exemplet: Män förväntas inte uppfatta eller reagera emot kränk-
ningar i samma utsträckning som kvinnliga kollegor och Lärare har en fö-
reställning om att vissa elever själva har försatt sig i en situation som gör 
att de utsätts. Den kollegiala paradox som beskrivits kan med Erikssons 
(2001) teori förstås som att kritiken mot Camilla tycks få till följd att lärar-
nas roll som ”trygghetsgaranter” för det administrativa systemet i termer 

                                                      
155 Med överordnade elever avses de elever som ingår i Grupp 1- Den normsättande 
gruppen. 



 
 198    |    HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet   
 

av ”trygg lärmiljö” fallerar. Konsekvensen kan bli att elever utsätts för 
kränkande handlingar. 

Resultatet pekar på att en kränkningssituation i hög grad känslomässigt 
berör lärare, men det som uppstår i relationen mellan klassföreståndarna 
Göran och Camilla samt Emina blir också en form av triangeldrama som 
förlamar möjligheten att förbättra den sociala samvaron. Göran uttrycker 
irritation och frustration över att Camilla så ihärdigt kämpar för att Emina 
ska inkluderas av flickorna i ”studgruppen” när hon kommer till skolan. 
Camilla agerar konsekvent efter att hon har förstått vilka elever som utsätts 
för kränkande handlingar från andra elever i skolklassen samt på vilket sätt 
handlingarna tar sig uttryck. Hennes agerande kan beskrivas som beskyd-
dande och förstående. Det som uppstått mellan Göran och Camilla är en 
outtalad kritik från Göran gentemot kollegan. Situationen som uppstår kan 
förstås som en till synes outtalad konflikt i betydelsen att båda klassföre-
ståndarna är medvetna om att de agerar med olika förhållningssätt gente-
mot den underordnade eleven Emina och de överordnade flickor som krän-
ker henne. Samtidigt tycks lärarna undvika att ta upp och diskutera hur de 
med ett gemensamt förhållningssätt skulle kunna agera. Lärarnas agerande 
kan förklaras som att lojaliteten mot kollegor kan få lärare att välja att an-
tingen inte ingripa eller agera på ett ”icke korrekt sätt” när elever bemöts 
på ett negativt sätt av en annan lärare (Colnerud 1995). Lojaliteten mot 
kollegor kan således få lärare som upprätthållare av det administrativa sy-
stemet att frångå uppdraget att värna elevers trygghet.  

8.1.4 Sammanfattande reflektion av Eminas kamper  
Kamper om Eminas rätt till en trygg tillvaro i skolklassens sociala samvaro 
utspelas inom ramen för tre olika arenor: (1) den egna grupptillhörigheten, 
(2) övriga elever i den aktuella skolklassen samt (3) relationen till undervi-
sande lärare. Kamperna tar sig uttryck genom att hon på olika sätt försöker 
påverka aktörer i förbättringsarbetet i en riktning mot att uppnå målet en 
nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Hur en utsatt, tillika 
underordnad elevs situation kan ta sig uttryck och förstås är centralt och 
sker genom en koppling till Erikssons (2001) sociologiska teori om mobb-
ning. Det innebär att motståndet Emina möter kopplas till teorin om skolan 
som ett ”tvingande system”. I de beskrivna kamperna blottläggs det faktum 
att skolan har svårigheter att upprätthålla och garantera utsatta, tillika un-
derordnade elevers trygghet och studiero i den tvingande miljö som skolan 
i den här studien utgör. Kamperna handlar om att Emina möter motstånd 
när hon strävar efter individualitet och grupptillhörighet, ställs inför valet 
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mellan att antingen känna tillhörighet eller att få berätta om sin utsatthet 
samt önskar att få stöd och förståelse från lärare.  

Hur kan Eminas situation förstås utifrån teorin om skolan som ett 
”tvingande system”? Det administrativa systemet tycks fallera när lärarna 
som upprätthållare av systemet av någon anledning inte förmår agera uti-
från det som uttrycks i styrdokumenten vad gäller att en nolltolerans mot 
all form av kränkande handlingar ska gälla. De tycks involveras i situationer 
där de agerar utifrån lärares dominerande normer och egna värderingar. 
Det verkar vara så att lärarna dels resonerar utifrån personliga preferenser 
i form av egna värderingar, dels gör skilda tolkningar av vad som ingår i 
läraruppdraget. Tillsammans med bristen på gemensam samsyn får det kon-
sekvenser för utsatta, tillika underordnade elever då de skulle kunna bli ut-
lämnade åt andra elevers godtycke. Här behöver de leva upp till kamrat-
gruppens gällande normer för att anses som fullvärdiga medlemmar. Pro-
blemet är att elever med en underordnad position i sin kamratgrupp, som 
exempelvis Emina sällan klarar att göra det. En elev som befinner sig i spän-
ningsfältet mellan det administrativa systemet och det informella sociala sy-
stemet har enligt Agevall (2007) olika alternativ för att förbättra sin situat-
ion. Emina väljer alternativet, att försöka ingå i en specifik kamratgrupp för 
att ha en möjlighet att ”lyckas i skolan och få bra betyg”. 

8.2 Slutsats om hur mobbningsfallet kring Emina kan förstås  
Begreppen positioneringar, grupperingar och normer konstituerar något 
som styr och påverkar utsatta elevers möjligheter att kunna förbättra sin 
situation i ett ”tvingande system”. Enligt Agevall är det svårt för en elev att 
flytta från en klass där man blivit utsatt för mobbning. Att temporärt lämna 
klassen och/eller skolan är heller inte enkelt. Att på egen hand i förtid av-
sluta sin skolgång i grundskolan är i praktiken omöjligt. Med hjälp av 
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nedanstående figur156 vill jag visa hur elevers157 och lärares agerande hänger 
ihop med varandra. Ett mobbningsfall består av komponenter158 som styrs 
av elevers och lärares dominerande normer och värderingar (se Lgr 11 
2011c, s. 12-13). Nedan redogörs för vilka normer och värderingar som 
hamnar i konflikt med varandra i exemplet med Emina. 

 

 
Figur 4. Mobbningsfallets komplexitet i en skolklasskontext 
 
Det som här beskrivs kan ses som former av motstånd från aktörer i ett 
förbättringsarbete ur utsatta elevers perspektiv. Ett antagande i den här stu-
dien är att skolan kan ses som ett ”tvingande system” vilket betyder att 

                                                      
156 En variant av figur 4 (metaforen ”Kattens jakt på mössen”) används i studiens 
förbättringsarbete för att diskutera lärares roll i kränkningssammanhang. I metafo-
ren beskrivs nr. 1 som en katt (lärare som konsekvent agerar vid kränkningar), nr. 
3 beskrivs som fyra möss i ett rum där det finns ett hål i väggen (elever som konse-
kvent kränker andra elever), nr. 4-6 beskrivs som ett mushål i väggen (lärare som 
inte konsekvent agerar vid kränkningar utan låter ”mössen/eleverna” komma un-
dan). Exemplet som redovisas i figur 4 beskriver fallet: Eminas situation. Fallet ska 
ses som en ”ögonblicksbild” vilken förklarar hur underliggande mekanismer verkar 
i en specifik kränkningssituation. ”Ögonblicksbilden” i det här fallet redogör inte 
för vilken form av kränkning som sker utan speglar något som Emina, upprepat är 
utsatt för över tid.  
157 Här avses de elever som på olika sätt är involverade i mobbning av en annan elev.  
158 De komponenter som avses är de redovisade textraderna som presenteras i figur 
4 under siffrorna 1-7. 
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elever har skolplikt. En elev som blir utsatt för någon form av kränkande 
behandling kan därför inte på ett enkelt sätt lämna systemet som symboli-
seras av rektangeln i figur 4. Den utsatta eleven kan i det här sammanhanget 
betraktas som att denne fråntas sina demokratiska rättigheter vilka skolan 
som administrativt system ska vidarebefordra till sina ”autonoma enheter”. 
De autonoma enheterna i form av elever och lärare har samma rättigheter 
och skyldigheter gentemot varandra och handlar i enlighet med samma 
rättssystem. Typiskt för det administrativa systemet är att det inte görs nå-
gon skillnad mellan systemets medlemmar. Alla är lika värda och har 
samma status (Eriksson 2001). Således måste skolan ta fullt ansvar för att 
ingen elev som utsätts för någon form av kränkande behandling ska uppleva 
att denne inte får tillräcklig hjälp från vuxna på skolan. Ansvarsbiten ligger 
därför helt och hållet på skolan. Vad som åligger vuxna att göra för att 
agera utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling uttrycks 
i Lgr 11, 2.1 Normer och värden (Skolverket 2011c). 

I fallet med eleven Emina, och den mobbningsproblematik som redovisas 
i ”studgruppen”,159  kan vi med hjälp av figur 4 förstå komplexiteten på 
följande sätt: Den lärare som konsekvent agerar i enlighet med skolans gäl-
lande värden vid kränkande handlingar och mobbning utgörs i det be-
skrivna fallet av läraren Camilla (1). Hon har en ambition att konsekvent 
hävda att samtliga studflickor (3) måste inkludera Emina (2) när hon kom-
mer till skolan. Det betyder bland annat att Emina inte ska behöva sitta 
ensam på någon lektion. Camillas agerande kan beskrivas som att hon age-
rar utifrån Colneruds (1995) principer: (I) Skydda elever mot fysisk och 
psykisk skada och privatliv samt (III) Respektera rätten till självbestäm-
mande. Den tredje principen handlar i detta fall om att Camilla tillmötesgår 
Eminas önskan om att ingå i ”studgruppen”. Camilla ingår således i det 
som sker i det informella sociala systemet genom sina intervenerande insat-
ser. Pilen som riktas från Camilla mot de fyra eleverna (3) visar att hon 
agerar i enlighet med en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. 
Den utsatta eleven som inte kommer undan exemplifieras av Emina (2) i 
figuren. De elever som konsekvent utsätter andra elever för kränkande 
handlingar/mobbning kan i det här fallet vara de fyra studflickorna (3). Pi-
larna som riktas förbi läraren (4), mot det krackelerade administrativa sy-
stemet (5), illustrerat med en streckad linje, innebär att studflickorna ”drar 
sig undan” Camillas intervenerande insatser. Den lärare som inte konse-
kvent agerar i enlighet med skolans grundläggande värden vid kränkande 

                                                      
159 Mobbningsproblematik som avses redovisas i kapitel 6-8. 
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handlingar och mobbning är i detta fall klassföreståndaren Göran (4). Han 
legitimerar studflickornas önskemål att välja bort Emina genom att dekla-
rera sin personliga åsikt att det är okey att välja vem man vill vara med.160 
Pilarna som riktas från studflickorna (3) förbi Göran och in i ”reträttrum-
met” (6), illustrerat med hjälp av punkter, innebär att dessa fyra flickor kan 
undkomma lärares intervenerande insatser och därmed fortsätta kränka 
Emina. Görans agerande ger således en reträttväg för de fyra utsättande 
studflickorna som beskrivits ovan. Det uppstår därigenom en utväg som 
gynnar de elever som tycks vilja fortsätta att kränka andra elever.  Det kan 
jämföras med Banduras (1999, 2002) beskrivning av moraliskt disengage-
mang (se rubrik 2.2.1 Elevers relationer till inneslutning och uteslutning). 
En lärare kan välja att ”kliva åt sidan” från det som uppdraget kräver i 
form av en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. När vuxna 
”kliver in i” det informella sociala systemet, kan de antingen agera på ett 
sätt som innebär att det administrativa systemet (7) håller tätt eller att sy-
stemet fallerar.  

Lärarnas agerande villkoras också på olika sätt av de gällande lärarnor-
merna. Göran styrs av lärarnormen, Lärare har en föreställning om att vissa 
elever själva har försatt sig i en situation som gör att de utsätts. Camilla 
styrs av lärarnormen, Det är viktigare att vara lojal mot kollegor än att ta 
ansvar för elevers välbefinnande. Hon handlar å ena sidan på ett sätt som 
skulle kunna förstås som en nolltolerans mot all form av kränkande be-
handling då hon ställer krav på studflickorna att inkludera Emina i kamrat-
gruppen. Å andra sidan väljer hon att inte ställa några som helst krav på 
Göran att agera utifrån en nolltolerans. Detta får till konsekvens, att lärar-
normen, Lärare har en föreställning om att vissa elever själva har försatt sig 
i en situation som gör att de utsätts, tycks bli den dominerande normen. 
Den lärarnorm som styr Camilla i hennes agerande för att hindra att stud-
flickorna kränker Emina blir underordnad och förefaller få till konsekvens 
att Göran inte agerar utifrån en nolltolerans mot kränkande handlingar. 
Den norm som borde vara gällande innebär en nolltolerans mot all form av 
kränkande behandling (Skollagen 2010:800) och kan beskrivas som en 
materialiserad norm (Martinsson & Reimers 2008). Colnerud och Gran-
ström (2012) talar om att ta hänsyn till de sociala konformitetsnormerna 

                                                      
160 På vilket sätt Göran agerar när elever i ”studgruppen” ger uttryck för att läraren 
legitimerar att flickorna kan ”välja bort” Emina presenteras i kapitel 7. 
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(s. 158). Görans överordnade norm bidrar till att det administrativa syste-
met, illustrerat som den omgivande rektangeln i figur 4, fallerar. Den streck-
ade linjen (siffra 5 i figuren) visar att det i realiteten inte är helt tillslutet 
utan snarare villkorat (i detta fall genom enskilda lärare). Görans och Ca-
millas skilda ståndpunkter och agerande i praktiken innebär en utväg som 
gynnar studflickorna att utsätta Emina för kränkande handlingar.  

De beskrivna normkonflikterna belyser en kollegial paradox som utkris-
talliserats i förbättringsarbetet. Det ena fallet handlar om på vilket sätt Gö-
ran framför kritik mot Camillas agerande i förbättringsarbetet när det gäller 
Eminas utsatthet (se kap. 6). Det andra fallet handlar om på vilket sätt Nisse 
framför kritik mot Camillas agerande i förbättringsarbetet (se kap. 7). Både 
Göran och Nisse visar på en form av motstånd i förbättringsarbetet. En 
slutsats vad gäller att förstå komplexiteten i exemplet med Emina blir att 
hennes utsatta, tillika underordnade situation i ”studgruppen” i hög grad 
handlar om, avsaknad av handlingsutrymme. Handlingsutrymmet som av-
ses i sammanhanget kan förklaras som att fullt ut kunna komma till tals och 
bli lyssnad på i en skolklasskontext. Kampen om handlingsutrymmet förs 
med gemensamma krafter och tillsynes med likartade argument av Camilla 
och Emina mot den normsättande gruppen. Eftersom Nisse tycks stå på 
dessa elevers sida kvarstår normkonflikten. 

Sammanfattningsvis ger förståelsen för hur ett komplext mobbningsfall 
(se figur 4) kan förstås, vid handen två centrala resultat. Det första är det 
faktum att det administrativa systemet fallerar. Med Erikssons (2001) ter-
mer kan detta förklaras som att lärare i egenskap av upprätthållare av det 
administrativa systemet inte fullt ut agerar utifrån det som uttrycks i styr-
dokumenten som en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. 
Styrdokumenten utgör det som upprätthåller sammanhanget, det vill säga 
skolklasskontexten med rektorer och lärare som ”utförare” (se kap. 3). Det 
andra är att det synliggörs en kollegial paradox som får till konsekvens att 
en utsatt, tillika underordnad elev hindras från att fullt ut inkluderas i den 
grupp hon önskar ingå i för att som hon själv uttryckt det, ”lyckas med sina 
studier”.  

8.3 Sammanfattning  
I detta kapitel har forskningsfråga nummer fyra besvarats: (4) Hur kan man 
på djupet förstå ett mobbningsfall utifrån sociala normer i en skolklass? I 
kapitlet utgör eleven Eminas situation i kamratgruppen ett exempel på hur 
komplexiteten i ett specifikt mobbningsfall kan ta sig uttryck och förstås. 
För att förstå en utsatt, tillika underordnad elevs situation i en skolklass 
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används Erikssons sociologiska teori om mobbning för att förstå skolan 
som ett ”tvingande system”. Tre kamper utspelas för den utsatta eleven 
(Emina) inom ramen för tre olika arenor: (1) den egna grupptillhörigheten, 
(2) övriga elever i den aktuella skolklassen samt (3) relationen till undervi-
sande lärare. Kamperna tar sig uttryck genom att eleven på olika sätt försö-
ker påverka aktörer i förbättringsarbetet i en riktning mot att uppnå målet 
en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. I de beskrivna kam-
perna blottläggs det faktum att skolan har svårigheter att upprätthålla och 
garantera utsatta, tillika underordnade elevers trygghet och studiero i den 
tvingande miljö skolan i den här studien betraktas som. För att förstå mobb-
ningsfallet med Emina utgör Erikssons teori 161 enligt min tolkning utgångs-
punkt för skapandet av en figur (figur 4) som har till syfte att spegla kom-
plexiteten i ett mobbningsfall. Huvudproblemet i mobbningsfallet kan på 
ett överskådligt sätt förklaras som att kränkningsproblematiken i det be-
skrivna fallet inte verkar komma till en lösning. Det innebär att kränkande 
handlingar mot en utsatt elev kan fortsätta. De kränkande handlingarna 
som överordnade flickor i den aktuella gruppen utsätter Emina för visar sig 
vara relaterade till både gruppnormerna och till lärarnas dominerande nor-
mer.  

Det visar sig att vissa lärare väljer att inte agera utifrån en nolltolerans 
mot all form av kränkande behandling när Emina kränks, vilket kan ses 
som en form av moraliskt disengagemang (Bandura 2002). Komplexiteten i 
mobbningsfallet handlar framförallt om att elever och lärare är involverade 
i något som kan beskrivas som en komplex väv av sociala relationer. Det 
synliggörs normkonflikter som påverkar och styr hur processen i förbätt-
ringsarbetet utvecklas. Normkonflikterna belyser en kollegial paradox som 
utkristalliseras i förbättringsarbetet. Det handlar om på vilket sätt en av 
klassföreståndarna framför kritik mot den andra klassföreståndarens age-
rande i förbättringsarbetet. Det handlar även om på vilket sätt en annan 
undervisande lärare framför kritik mot den kritiserade klassföreståndarens 
agerande i förbättringsarbetet (se kap. 7). De två lärarna som kritiserar den 
ena klassföreståndaren visar på en form av motstånd i förbättringsarbetet. 
I följande kapitel (nr. 9) diskuteras konsekvenserna för utsatta elever i re-
lation till skolan som ett ”tvingande system”.  

                                                      
161 Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning presenteras under rubriken 3.2 
Skolklassen som ett ”tvingande system” – ett administrativt och ett informellt socialt 
system.  
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Kapitel 9. Avslutande diskussion  
Inledningsvis i avhandlingen ställs ett par frågor som jag burit med mig un-
der mitt yrkesverksamma liv: Vad är det vi inte förstår när elever utsätts för 
kränkande handlingar eller mobbning? Vad är det som behöver förstås för 
att vi ska kunna intervenera vid kränkande handlingar och få varaktiga re-
sultat? Min förhoppning med denna studie av elevers sociala samvaro som 
förbättringsarbete är att bidra med kunskap som skulle kunna ge svar på 
dessa frågor. I detta avslutande kapitel diskuteras några centrala empiriska 
resultat samt studiens teoretiska bidrag. Avslutningsvis diskuteras avhand-
lingens bidrag såväl ur ett vetenskapligt teoretiskt perspektiv som ett prak-
tiskt professionsperspektiv. 

9.1 Över- och underordning 
Resultaten visar att elever i en skolklass har över- och underordnade posit-
ioner i förhållande till varandra och att positionerna styr deras handlings-
utrymme.  Det pågår en ständig kamp om positionerna, det vill säga ”hack-
ordningen” i skolklassens hierarki. Kampen förs inom och mellan kamrat-
grupper där över- och underordning tydligt avgör vad elever anser sig ha 
för möjligheter att kunna påverka sin situation. De överordnade, normsät-
tande eleverna agerar på ett sätt som innebär att de vill behålla sina över-
ordnade positioner.  Det förutsätter bland annat att de behöver se till att 
den hierarkiska strukturen bibehålls intakt, det vill säga att underordnade 
elever förblir underordnade. Detta ”arbete” sker bland annat med hjälp av 
kränkande handlingar och ingår som strategier för att kunna bibehålla mak-
tordningen.  

Tidigare studier speglar den maktlöshet som utsatta elever kan uppleva 
när de utsätts för kränkande handlingar (se exempelvis Cadigan 2002; 
Garpelin 2003; Schjellerup-Nielsen 2006; Ekerwald & Säfström 2012; 
Thornberg et al. 2013). Mina resultat visar i likhet med dessa studier att 
utsatta elever är beroende av hjälp från vuxna för att kunna förändra sin 
situation.  De elever som i högre grad än andra i skolklassen riskerar att 
utsättas för kränkande handlingar har dels visat sig vara de elever som ifrå-
gasätter och/eller utmanar de normsättande elevernas positioner, dels de ele-
ver som befinner sig allra längst ner i hierarkin.  Elever med låg status inom 
en kamratgrupp tycks utåt sett acceptera kränkande handlingar från över-
ordnade elever bara de får vara kvar i kamratgruppen. Rädslan för utanför-
skap i betydelse att hamna utanför sin kamratgrupp verkar vara en stark 
drivkraft i skolklassens sociala samvaro. 
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De underordnade elevernas handlingsutrymme är förbundet med elev-
normer på kamratgrupps- och skolklassnivå. Det innebär att de normsät-
tande eleverna, ”disponerar” handlingsutrymmet. Eleverna längst ner i hie-
rarkin bemöts av överordnade elever på ett sätt som signalerar att de bör 
vara tysta. Att ifrågasätta de normsättande eleverna är enligt de utsatta ele-
verna i studien mycket riskabelt, i princip omöjligt. Risken handlar om att 
utsättas för kränkande handlingar av flera normsättande elever. Att däre-
mot kollektivt kränka en underordnad elev som ifrågasätter den normsät-
tande elevens kamrat är, enligt de normsättande eleverna själva, det veder-
tagna. Det finns en gräns för i vilken grad en underordnad elev med mycket 
låg status kan protestera mot normsättande elever och ändå vara kvar i sy-
stemet, det vill säga skolklassen. Detta speglar ett behov av att lärare behö-
ver skapa handlingsutrymme för underordnade elever eftersom dessa inte 
på egen hand klarar det. 

Motstånd från elever och lärare är kopplat till över- och underordning. 
Resultatet av lärarnas planerade insatser för att komma åt de kränkande 
handlingar som synliggörs i klassen samt för att dekonstruera dominerande 
normer visar hur de normsättande eleverna börjar protestera. Detta mot-
stånd behöver förstås i relation till villkor för social samvaro i skolan. Enligt 
Hägglund (2007) finns tre grundläggande villkor för sådan social samvaro: 
(1) mobbning sker i skolan, (2) barn ”ser det sociala projektet, det vill säga 
att ha en vän, att höra till och att vara med,”(a.a., s. 97) som centralt, (3) 
det finns ”en gemensam uppsättning normer och villkor för tillhörighet, en 
samsyn som inkluderar regler för när och hur kränkande handlingar, igno-
rans och våld riktad mot jämnåriga är tillåtet” (a.a., s. 98). Här lyfts mobb-
ning fram i relation till skolan som institution och Hägglund skriver att det 
kan ses som ”något som kan ha viss acceptans i en given kulturell kontext” 
(a.a., s. 100). Ur ett sådant perspektiv kan grundskolan ”betraktas som en 
ganska riskabel plats”(a.a.). Hägglund lyfter fram tre riskfaktorer: ”tvånget 
till närvaro, social trängsel och en ständig konkurrens och kontroll” (a.a., 
s. 101-102). Utifrån ovanstående resonemang visar min studie på vilket sätt 
en utsatt elev förhåller sig till ”tvånget till närvaro” i betydelse att behöva 
väga sina handlingar mot det faktum att man har skolplikt. Dessutom visar 
studien på vilket sätt överordnade elever använder sig av lärares verbala 
uttryck för att innesluta och utesluta klasskamrater. Här framkommer dess-
utom hur lärare legitimerar hierarkiserande elevnormer.  

Hur kan man förstå överordnade, normsättande elevers protester under 
förbättringsarbetet? Det framkommer i mina samtal med både över- och 
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underordnade elever att de protester som de normsättande eleverna uppvi-
sar kan förstås som att lärarna agerar på ett sätt som ”stör” deras positioner 
i skolklassens hierarki. De ger uttryck för att de riskerar att förlora sin 
maktposition i en struktur som de under en lång period byggt upp i klassens 
sociala samvaro. Samtliga elevgrupper beskriver vid gruppintervjuerna hur 
de normsättande eleverna på olika sätt försöker hindra det förbättringsar-
bete som pågår i klassen. Sammantaget kan protesterna tolkas som en kol-
lektiv kamp förd av klassens normsättande elever. Protesterna från dessa 
elever handlar i hög grad om ett motstånd mot att en av lärarna genom att 
organisera verksamheten162 begränsar deras handlingsutrymme, samtidigt 
som underordnade elever ges utökat handlingsutrymme. Med handlingsut-
rymme avses, en elevs eller lärares möjlighet att få agera som en autonom 
individ, det vill säga att få vara den man vill vara i en skolklasskontext. Med 
andra ord innebär detta att det finns en acceptans för en normativ spänn-
vidd i skolklassen som tar sig uttryck i att var och en av eleverna och lärarna 
kan komma till tals och bli lyssnade på. 

 I en kultur där konkurrensen om sociala positioner är hård kanske det 
vara sannolikt att det uppstår en kulturellt accepterad norm som innebär 
att alla faktiskt inte kan hävda sig (Hägglund 2007, s. 101-102). Mina re-
sultat visar att lärarnas dominerande normer pekar mot etableringen av en 
kultur där underordnade elever ofta förväntas klara sig själva. I studien får 
endast en utsatt elev stöd från samtliga lärare. Enligt Hägglund måste det 
bli någon som hamnar längst ner på skalan. Det hör i det här sammanhanget 
till det normala spelet att någon eller några inte lyckas, utan hamnar utan-
för. I min studie hamnar elever på detta sätt utanför gemenskapen. Dessu-
tom framkommer att dessa utsatta elever inte vågar komma till tals för att 
de riskerar att utsättas för kränkande kommentarer från överordnade ele-
ver. De utsatta eleverna lyfter också fram det faktum att deras ”tillkorta-
kommanden och snedsteg” riskerar att spridas ut av de normsättande ele-
verna på hela skolan. Enligt Hägglund råder en uppfattning i samhället idag 
att den som hamnar utanför gemenskapen, nog får skylla sig själv. I en tid 
med nyliberala värden och betoning av att individen gör sina egna val och 
får ta konsekvenserna av detta, framstår ett sådant sätt att resonera inte 
som särskilt konstigt konstaterar Hägglund (s. 102).  I eleven Eminas fall 
får det till konsekvens att hon hamnar i en personlig konflikt som hon inte 

                                                      
162 Här avses organiserade aktiviteter vilka presenteras i bilaga 1 som                          
[Fl. 1:16,2:7,2:8,2:11,2:20,3:1,3.12].   
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på egen hand förmår lösa. Sammantaget behöver vuxna förstå att när öns-
kan från en elev om att få tillträde till en specifik kamratgrupp är central, 
kan det få till konsekvens att eleven utåt sett accepterar kränkande hand-
lingar från gruppmedlemmar. Det kan också innebära att eleven drar sig för 
att erkänna att hen är utsatt för någon form av kränkande behandling. Ele-
vens agerande kan förstås utifrån det sociala projektet i skolan vilket inne-
bär ”att ha en vän, att höra till och att vara med” (Hägglund 2007, s. 97). 
Att få tillhöra är avhängigt de normer och regler som är gällande i samman-
hanget (a.a., s. 98). Sammantaget kan konstateras att underordnade elever, 
som ger uttryck för att de utsätts för kränkande handlingar från andra ele-
ver i skolklassen, tycks sakna tillräckligt handlingsutrymme för att kritisera 
överordnade elever.  

9.1.1 Hur över- och underordning styrs 
När utsatta elever ”tvingas” att förhålla sig till kränkande handlingar från 
andra elever genom att ”dra sig undan”, kan det innebära att de utsatta 
eleverna begränsas vad gäller möjligheter att komma till tals och bli lyssnade 
på.  Ekerwald och Säfström (2012) talar om mobbning som motsatsen till 
demokrati. De lyfter mobbningsfenomenet till en strukturell nivå. I inter-
vjuer med gymnasieelever (16-19 år) som varit utsatta för mobbning redo-
görs för hur de upplevt hela sin skoltid. Här framkommer bland annat att 
skolan är en plats som för vissa elever utgör en ojämlikhetsskapande struk-
tur som för mobbade elever beskrivs som plågsam. Författarna skriver att 
en av förutsättningarna för mobbning verkar vara en hög grad av ojämlik-
het. Den som mobbas kan behandlas på ett sätt som ingen annan i gruppen. 
Han eller hon befinner sig längst ner i en hierarkisk ordning. I min studie 
framkommer hur elevers möjligheter att komma till tals och bli lyssnade på 
i en skolklasskontext skiljer sig åt beroende på elevens position i den hierar-
kiska ordningen. Det kan förstås som att elevers handlingsutrymme är 
kopplat till positionen i kamratgruppen respektive skolklassen. 

Holms (2008) resultat exemplifierar vilka sociala normer som finns och 
hur man ska vara för att få status som flicka och pojke i åk. 9. Man ska 
vara en stark individ, se bra ut, vara sportig och vältränad, ha ett stort so-
cialt nätverk med mycket kompisar, vara utåtriktad, ta för sig, ha ett moget 
beteende och vara studieinriktad. På en punkt skiljer sig Holms och mina 
resultat åt. Det handlar om att det finns en gällande elevnorm som i min 
studie innebär att en antipluggkultur är rådande och ska försvaras. Det sker 
genom att normsättande elever med nedsättande kommentarer kränker un-
derordnade elever när dessa agerar på ett sätt som ligger i linje med 
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en”pluggkultur”. Annan forskning visar hur konstruktioner av maskulinitet 
kan hamna i konflikt med att vara en studieinriktad elev (Frosh et al. 2002; 
Berge & Forsberg 2006; Jonsson 2007). Mina resultat visar också att grupp-
normerna används som motiv för att markera avstånd till andra elever – 
inom den egna kamratgruppen men också till elever i andra kamratgrupper. 

Bliding (2004) beskriver hur barn i årskurs 4 använder formellt organi-
serade aktiviteter, institutionella ordningar och regler, fysiska materiel och 
resurser som skolan tillhandahåller i sitt relationsarbete.  Exempelvis kan 
fritt val av bänkkamrater och samarbetspartners utgöra resurser i barnens 
relationsarbete. I min studie framträder resultat som visar på vilket sätt 
överordnade elever använder sig av lärares verbala uttryck för att innesluta 
och utesluta klasskamrater. Det sker genom att elever söker stöd hos de 
lärare som agerar på ett sätt som gynnar elevernas ”rätt att ta avstånd” från 
elever man inte önskar umgås med.  

Vid kartläggningarna med eleverna framkommer att kränkande hand-
lingar från normsättande elever i flera fall har sin grund i lärares föreställ-
ningar om vissa underordnade elever. Utifrån ovanstående resonemang kan 
konstateras att vissa utsatta elever inte har tillgång till hjälp från lärare för 
att kunna förbättra sin situation.  Forsbergs (2016) studie visar hur elever 
(åk 4-8) reagerar som åskådare till mobbning. Här framkommer att mobb-
ning är situationsbundet beroende på hur situationen definieras. Hon be-
skriver områden för olika överväganden hos åskådare vid mobbningsinci-
denter. I de fall åskådaren griper in ges följande områden företräde: Hän-
delsen bedöms av åskådaren som allvarlig, åskådaren får uppskakande 
känslor, är vän med den utsatte, innehar en ansvarsfull roll, har högre status 
än mobbaren eller anser att den utsatte är oskyldig. I de fall åskådaren deltar 
i mobbningen ges följande områden företräde: Händelsen bedöms av åskå-
daren som inte allvarlig, åskådaren är likgiltig, är inte vän med den utsatte, 
är vän med mobbaren eller anser att det är den utsattes eget fel. I de fall 
åskådaren inte griper in har det uppstått ett dilemma mellan områden som 
är kopplade till de två föregående. Förklaringar till mobbningens orsak har 
att göra med en komplex och socialt ordnande process vars syfte är att po-
sitionera sig själv och andra för att sträva efter tillhörighet. I min studie 
resonerar och agerar vissa lärare på ett sätt som överensstämmer med Fors-
bergs beskrivning av elevers resonemang om mobbning. De gör övervägan-
den som kan kopplas till Forsbergs områden163 när de resonerar huruvida 

                                                      
163 Områdena presenteras under rubrik 2.2.1 Elevers relationer inneslutning och ute-
slutning.   
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de ska agera eller inte, när utsatta elevers situation är föremål för diskuss-
ion. Lärarnas resonemang om vissa utsatta elevers situation kan förstås som 
en form av moraliskt disengagemang (Bandura 1999, 2002). I det följande 
diskuteras hur kamp om positioner i skolklassens hierarki kan ta sig uttryck 
och förstås.  

9.2 Skolklassens kamp och dynamik  
I elevers sociala samvaro inom ramen för en skolklass pågår processer som 
jag valt att benämna skolklassens kamp och dynamik. Det handlar om en 
kamp om positioner inom och mellan kamratgrupper i skolklassens hie-
rarki. Dessutom föreligger det en maktrelation där elever positionerar och 
grupperar sig i förhållande till varandra, medvetet eller omedvetet (jfr Lease 
et al. 2002; Cillesen & Borch 2004; Schjellerup-Nielsen 2006; Hägglund 
2007; Salmivalli & Willför-Nyman 2007). Elevers sociala normer och deras 
betydelse har en central roll för att förstå den kamp och dynamik som upp-
står i det förbättringsarbete som genomförs i den aktuella skolklassen. Det 
är genom kommunikation och handlingar som normer konstitueras och 
upprätthålls. Normer etableras och fungerar som anvisningar, uttalat eller 
outtalat, för hur man inom en kamratgrupp förväntas handla. Det betyder 
att normer är ”socialt reproducerade handlingsanvisningar” (Baier & 
Svensson 2009, s. 69). Normer i denna studie är relaterade till deras bety-
delse för positioneringar och grupperingar, inkluderat normers roll som 
enande faktor för sammanhållning inom en grupp men också dess motsats, 
det vill säga exkludering. Frågan om hur normer upprätthålls är därmed 
också knuten till kontroll och makt inom och mellan grupper i klassen. Den 
som underkastar sig gruppens normer tillhör gruppen, i annat fall riskeras 
exkludering. Elevers gällande normer på såväl kamratgrupp- som på skol-
klassnivå påverkar och styr deras handlingsutrymme i termer av att komma 
till tals och bli lyssnad på i skolan. I studien framkommer att normer be-
gränsar eller gynnar elever i skolklassen.  

Den sociala samvaro som en skolklass utgörs av kan förstås som en kom-
plex väv av sociala relationer som i denna studie styrs av överordnade elever 
tillsammans med lärare i en hierarkisk ordning där normerna fungerar som 
riktningsgivare i kampen och dynamiken. Den rörelse i form av kamp och 
dynamik som utspelar sig under förbättringsarbetet inom vissa av kamrat-
grupperna innebär att elever i olika konstellationer antingen kämpar mot 
varandra eller tillsammans i syfte att markera avstånd till de elever som kan 
betraktas som utsatta, tillika underordnade. Vissa elever inom kamratgrup-
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per där kamper förs om positioner upplever sig ifrågasatta och/eller att de-
ras position hotas av elever inom den egna gruppen. Det innebär att posit-
ionerna inom kamratgruppen inte är statiska, så till vida att andra elever 
inom gruppen är intresserade av att inta elevens position. Det förs också 
kamper mellan eleverna i kamratgruppen där elever upplever att andra ele-
ver inom gruppen vill utesluta hen. I studien exemplifieras hur kampen och 
dynamiken i ”studgruppen” tar sig uttryck ur elevers olika perspektiv bero-
ende på vilken position de innehar i den hierarkiska ordningen. Kampen 
och dynamiken förs med hjälp av handlingar vilka tar sig uttryck som inne-
slutningar eller uteslutningar av elever. I de fall där utsatta elever ger uttryck 
för att de inte på egen hand kan förbättra sin situation har handlingarna 
visat sig handla om kränkningar eller mobbning.  

9.2.1 Utsatta elevers maktlöshet 
Positioneringar har en avgörande betydelse för utsatta elever. Deras posit-
ion kan beskrivas som underordnad i skolklassens hierarkiska struktur. Un-
derordnade elever164 som utsätts för mobbning har gemensamt att deras po-
sition inom den egna kamratgruppen är mycket låg (jfr Eminas situation i 
”studgruppen”). Enligt Cadigan (2002) är det de dominanta eleverna som 
definierar grupptillhörigheten. Detta kan jämföras med på vilket sätt den 
överordnade eleven Sanna i ”studgruppen” argumenterar för att de två un-
derordnade eleverna Emina och Linnea bör byta kamratgrupp (se kap. 6).  
Var en individ befinner sig i statushierarkin kan betyda skillnaden mellan 
att vara ständigt utsatt eller starkt beundrad (s. 206). Enligt Garpelin (2003) 
beskriver elever som drabbas av ”avvisning”, svåra perioder när de behand-
las som luft av andra i gruppen. Speciellt utsatt känner man sig då ens närm-
aste kamrat utan förvarning lämnar en (jfr social ångest som beskrivs av 
SØndergaard 2012, 2014). Utifrån resonemanget kan man förstå hur elever 
väljer att agera för att få ingå i den kamratgrupp de själva önskar ingå i.  

Eleverna i studien ger uttryck för att antingen begränsas eller gynnas av 
gällande elevnormer (kamratgrupp och skolklass) beroende på vilken posit-
ion de har. Studiens resultat visar på betydelsen av att förstå att negativa 
normer kan få konsekvenser för lärandet: både för eleven själv och för andra 
klasskamrater. Normer kan exempelvis begränsa ett tillåtande klassrums-
klimat där var och en vågar komma till tals. Resultaten visar att utsatta 
elever återkommande tänker på att ”inte säga eller göra något fel”, något 

                                                      
164 I den marginaliserade kamratgruppen ”de som är utanför” betraktas samtliga 
elever som mobbade. 
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som överordnade elever skulle kunna använda mot dem. I en ”tvingande 
miljö” (med rådande skolplikt) där mål ska uppnås i interaktion med andra 
behöver dominerande elevnormer ligga i linje med skolans grundläggande 
värden. Sammanfattningsvis behöver normer som på något sätt exkluderar 
vissa elever från gemenskapen eller som bidrar till en antipluggkultur aktivt 
motarbetas. Utifrån ovanstående resonemang som visar överordnade ele-
vers roll i kampen om positioner i skolklassens hierarki behöver frågan stäl-
las: Hur kan man förstå utsatta elevers situation i kampen om positionerna? 

I Svahn och Evaldssons (2011) studie undersöks hur social exkludering 
organiseras bland 11-åriga flickor i en kamratgrupp. Där urskiljs tre olika 
faser i exkluderingsprocessen. Under första fasen hamnar en av flickorna i 
en underordnad position i jämförelse med de andra genom en marginali-
seringsprocess. Under den andra fasen sker en omorganisation genom att en 
fjärde flicka tas in i gruppen, något som ytterligare förstärker den utsatta 
flickans underordnade position. Genom att gruppen etablerar nya rutiner 
för inkludering tvingas den utsatta flickan kämpa hårt för att tillåtas delta i 
gruppens aktiviteter, få de andras uppmärksamhet eller efterfråga inform-
ation. I den tredje fasen visar studien hur gruppen organiseras i tre-mot-en 
och fastställs genom kroppsliga handlingar, nonchalerande av flickornas ge-
mensamma förflutna samt med hjälp av spatiala arrangemang. Studien visar 
att den sociala exkluderingen situeras inom olika former av till synes oskyl-
diga interaktioner. Handlingarna är emellertid ofta samtidigt både diskreta 
och komplicerade och kan få avgörande konsekvenser för social exklude-
ring (Svahn 2012, s. 83). I min studie exemplifieras ett liknande fall av ex-
kludering (se kap. 6 och 8 där ”studgruppens” exkludering av eleven Emina 
beskrivs). Här framkommer att överordnade elever inom kamratgruppen 
använder sig av lärares verbala uttryck om de underordnade elever som är 
föremål för exkludering, för att kunna innesluta eller utesluta dessa. Att 
exkluderas tycks, för de elever som har låg position inom kamratgruppen, 
innebära en form av rädsla för utanförskap vilken kan kopplas till risken 
för att ”puttas ut” från gruppen. Situationen kan beskrivas som att den ut-
satte måste få hjälp från skolan för att komma ifrån utsattheten.  

9.2.2 Dynamikens rörelse  
Positioneringar får sin relevans på en skolklassnivå så till vida att kamrat-
grupperna i den hierarkiska strukturen positionerar sig mot varandra i syfte 
att bibehålla kamratgruppens plats i hierarkin. I den här studien förekom-
mer kränkande handlingar från överordnade elever i syfte att positionera 



 HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   213 

sig. Underordnade elever ”tvingas” många gånger inta positioner för att an-
passa sig till dominerande normer. Exempel på anpassningar kan vara ”att 
vara tyst”, ”att hålla sig undan”, ”att försöka efterlikna gällande norm” 
samt ”att fjäska för normsättande elever” (jfr Davies & Harré 1990; Harré 
& van Langenhove 1999). 

Den hierarkiska struktur såsom den beskrivs av eleverna när de gör sina 
kartläggningar [Fl. 1:4] på positioneringstrappan skulle kunna förstås som 
två dimensioner av dynamik: å ena sidan uppfattas elevens situation som (I) 
mer eller mindre statisk, i en hierarkisk struktur. Eleverna beskriver att 
kamratgrupperna ur ett hierarkiskt perspektiv sett likadana ut ”sen vi bör-
jade i sjuan”. Å andra sidan (II) förekommer en rörelse i denna skolklass-
struktur där elever utifrån vad de har för mål och mening med sina projekt 
i skolan verkar välja, hur de agerar i olika situationer. Detta kan vara en del 
av förståelsen för varför elevers sociala samvaro i en skolklass tycks vara så 
komplex. Ett sätt att förstå den komplexa sociala samvaro som en skolklass 
utgörs av skulle kunna uttryckas på följande sätt: I en skolklass sociala sam-
varo, sett ur ett hierarkiskt perspektiv finns inte något harmoniskt förhål-
lande utan istället tycks det råda ett ständigt spänningsförhållande i vilket 
normer och normsättande elever tillsammans med lärare styr. Detta 
ständiga spänningsförhållande kan ur lärares perspektiv vara något som 
skulle kunna uppfattas som att elever handlar på ett sätt som lärare inte 
alltid förstår. Med ett sådant resonemang kan skolan betraktas som en 
speciell, social miljö där mål ska uppnås i interaktion med andra. Elever 
har olika mål och mening med sina projekt i skolan vilket skulle kunna 
betyda att elever sätter upp individuella mål i sin skolvardag som 
antingen ligger inom området kvalifikation eller inom området socialisation 
eller en kombination av dessa. Målen tycks styra på vilket sätt elever väljer 
att agera i det som beskrivits som skolklassens kamp och dynamik.  

9.3 Lärares kontraproduktiva agerande  
Lärarnas dominerande normer är verksamma och betydelsefulla för att för-
stå förutsättningar för förbättringsarbete av den sociala samvaron. Normer 
utvecklas i det sociala samspelet och kan ta sig olika uttryck ”från grupp 
till grupp” (Thornberg 2013, s. 16). Lärarnas normer framträder under pro-
cessens gång då det blir tydligt att även lärarnormer påverkar såväl lärarnas 
som klassens sociala samvaro. Detta uppmärksammas vid analysen, efter 
att studien avslutats, och skulle kunna förklara varför vissa normsättande 
elever inte upphör med att kränka underordnade elever. De uppmärksam-
made lärarnormerna kan hjälpa till att förstå det motstånd som efter att 
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aktionsforskningsprocessen avslutats, visar sig bland några lärare när ut-
satta elevers situation diskuteras. Motståndet kan förstås som att lärarnas 
dominerande normer fungerar sammanhållande och samordnar beteendet 
hos gruppens medlemmar (de manliga lärarna i studien). Syftet med sam-
manhållningen verkar vara att de manliga lärarna som grupp ska kunna 
fullfölja sin uppgift och nå sina mål utifrån sina egna preferenser (se även 
Pennington et al. 1999; Hogg & Vaughan 2011). I studien (se kap. 6 och 8) 
framkommer att den utsatta, tillika underordnade eleven Emina i ”stud-
gruppen” inte får den hjälp hon behöver från samtliga lärare när de får vet-
skap om hennes situation. Det kan kontrasteras mot en annan elev (Linnea 
som ingår i ”studgruppen”) i liknande situation där lärararna agerar sam-
stämmigt, utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling.  

Mina resultat visar att tre dominerande normer styr bland lärarna.  Nor-
merna kommer till uttryck i det de säger och hur de agerar men också ge-
nom elevernas berättelser. Samtidigt visar resultatet att det även finns situ-
ationer där lärarnormerna är förhandlingsbara (se exemplet med eleven Lin-
nea i kap. 6). I den meningen är de partikularistiska (situationsbundna). Det 
finns öppningar för att agera på ett annat sätt. Det kan ses som ett uttryck 
för normers komplexitet. Min tolkning är att lärarna tycks ha etablerat 
dessa normer som handlingsprinciper av generell natur. Men det som hän-
der i det ovan beskrivna fallet är att lärarnormerna av någon anledning blir 
förhandlingsbara. Lärarna tar parti för den utsatta eleven. Den utsatta ele-
vens välbefinnande sätts i centrum. Lärarnas dominerande normer som i 
andra fall (se exemplet Emina i kap. 6) innebär att utsatta elever inte får den 
hjälp de behöver för att kränkande handlingar ska upphöra tycks ha slutat 
gälla.  

  Förbättringsarbetet i studien syftar till att uppnå en nolltolerans när det 
gäller all form av kränkande behandling. Skolverket (2011a) skriver att  

om ett barn eller elev uppger sig vara utsatt för kränkningar eller trakasserier 
ska skolan skyndsamt utreda saken och sätta in åtgärder så att kränkning-
arna upphör och inte upprepas. (s. 16) 

Två lärare i studien tycks mena att det är de utsatta eleverna själva som 
måste ta sitt ansvar och börja samarbeta med lärare och ändra sina attityder 
gentemot andra elever och lärare. Om en nolltolerans ska vara rådande 
såsom styrdokumenten föreskriver innebär nolltolerans att lärare skynd-
samt ingriper så fort de får kännedom om en kränkande handling. Kvali-
teten på den insatsen bör ses som en avgörande faktor för att få till stånd 
ett resultat som kan beskrivas som att de demokratiska värdena är uppfyllda 
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ur den utsattes perspektiv. Resultatet, att det administrativa systemet fal-
lerar, det vill säga att samtliga vuxna inte agerar utifrån en nolltolerans 
såsom styrdokumenten föreskriver, får som konsekvens att kränkande 
handlingar mot utsatta elever kan fortgå. Som framgått tidigare (se kap. 8) 
är det administrativa systemet (Eriksson 2001) tvingande för eleverna och 
förpliktigande för lärarna. Lärarnas ansvar är att garantera elevernas trygg-
het i ett system där de måste vistas i sin vardag.   

Resultaten visar att den hierarkiska strukturen är mycket komplex och 
kan vara svår för lärare att förstå. Dock visar studiens resultat att med kun-
skap om hur elevnormer styr och påverkar den hierarkiska strukturen samt 
vilka elever som sätter och upprätthåller dessa elevnormer, har lärarna en 
möjlighet att ”kliva in i” systemet för att sedan tillsammans med elever på-
börja ett förbättringsarbete. I kapitel 6 redogörs för hur tre av studiens lä-
rare, på ett nytt sätt kan förstå elevers inbördes relationer även när hand-
lingarna tar sig uttryck på ett relativt ”dolt” sätt för lärarna. De har fått en 
ökad medvetenhet genom att ta del av kartläggningsresultaten och ser och 
förstår det som sker mellan eleverna vad gäller kränkande handlingar på ett 
nytt sätt. Lärarnas insikter när det handlar om utsatta elevers situation i 
skolklassen kan ses som en grund för att fullt ut kunna agera som skolans 
”trygghetsgaranter”, i betydelse att agera utifrån en nolltolerans mot all 
form av kränkande behandling. Dessutom kan insikterna bidra till att skapa 
utökat handlingsutrymme för utsatta elever.  

Studiens resultat visar dock att det finns lärare som trots nyvunnen kun-
skap väljer att inte agera när vissa elever utsätts för kränkande handlingar 
och mobbning (jfr moraliskt disengagemang Bandura 1999, 2002). Det kan 
leda till att det administrativa systemet (Eriksson 2001) fallerar. Här kan 
det föreligga ett kärnproblem. Följande problemområden har visat sig på-
verka om och hur läraren väljer att agera: 
 

• Hur läraren ser på sitt uppdrag, socialisations- respektive kvalifi-
kationsuppdraget 

• Hur läraren i en kränkningssituation i praktiken bedömer vad som 
är en kränkande handling och vad som inte är det 

• Vilken relation läraren har till enskilda elever påverkar om och hur 
läraren väljer att agera i kränkningssituationer 

• På vilket sätt en kränkningssituation känslomässigt berör den en-
skilde läraren 
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Sammantaget kan detta förklara varför lärare i vissa situationer kan frångå 
rollen som ”trygghetsgarant”. En utökad kompetens hos lärare skulle 
kunna bidra till nya möjligheter att kunna motverka kränkande handlingar 
och mobbning.  

Det kan vara svårt för lärare att uppfatta och avgöra vad som är krän-
kande handlingar och vad som inte är det (se Arneback 2012; Skolverket 
2013). Underlåtenhet från en lärare att agera vid en kränkande handling 
kan av en annan lärare uppfattas som en kränkning. Den kollegiala lojali-
teten kan i liknande fall ta sig uttryck i att en lärare väljer att inte ”lägga sig 
i” kollegans brist på agerande. Bristen handlar med andra ord om att lära-
ren inte agerar i enlighet med nolltoleransen. Ovanstående dilemma kan 
med Colnerud och Granströms (2012) termer förklaras som att lärare måste 
vara lojala mot den egna gruppen genom att ta hänsyn till de sociala kon-
formitetsnormerna (s. 158). Min tolkning av på vilket sätt lärarna i studien 
agerar, innebär att ett par lärare som får kännedom om en pågående kränk-
ningssituation ändå väljer att ”ligga lågt”. Detta trots att de förstår och har 
kunskap om hur lärare bör agera i situationer där kränkande handlingar 
ingår. Läraren som uppfattar att kollegan väljer att ligga lågt tycker sig inte 
ha mandat att lägga sig i vilket skulle kunna jämföras med företeelsen ”kol-
legial lojalitet” (Colnerud 2002, s. 28). Kritik mot kollegan skulle kunna 
innebära att läraren förlorar sin plats i gemenskapen det vill säga den egna 
gruppen (s. 28). Hur kan man förstå att vissa lärare väljer att inte alltid 
agera fullt ut i kränkningssituationer.  

En norm som ibland förekommer, enligt Colnerud, innebär att det inte 
är tillåtet att kritisera en kollega som uppträder kränkande mot eleverna 
men tillåtet att kritisera en kollega som är tillmötesgående mot eleverna 
(a.a., s. 30). I linje med detta visar denna studie att normen om den kolle-
giala paradoxen är en rimlig förklaringsmodell (Colnerud 2002). Paradoxen 
visar på vilket sätt en av klassföreståndarna framför kritik mot den andra 
klassföreståndarens agerande i förbättringsarbetet när det gäller att ge stöd 
åt en utsatt elev (se kap. 6). Paradoxen visar också på vilket sätt ytterligare 
en lärare framför kritik mot den kritiserade klassföreståndarens agerande i 
förbättringsarbetet (se kap. 7). Den kritiserade lärarens agerande i det andra 
fallet av den kollegiala paradoxen medför en indirekt missgynnande påver-
kan på den utsatta elevens situation. Den kollegiala paradoxen får konse-
kvenser för utsatta, tillika underordnade elever genom att lärarna inte har 
ett gemensamt förhållningssätt i praktiken vilket medför att en problema-
tisk hierarki bland eleverna kvarstår.  
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Studiens resultat pekar på att det åtminstone finns tre områden där det 
behövs ytterligare kunskap. Det första området kan beskrivas som, hur lä-
rarna kan förstå elevers sociala samvaro i en skolklass utifrån de gällande 
elevnormer som styr och påverkar elevernas möjligheter att verka som auto-
noma individer. Det andra området handlar om det som åligger lärare att 
göra när det kommer till deras kännedom att en elev utsätts för någon form 
av kränkande behandling. Det tredje området handlar om på vilket sätt lä-
rarna i praktiken kan agera för att få varaktiga resultat när det gäller att 
agera utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Ytterst 
är det rektors ansvar att lärare ska kunna agera som skolans ”trygghetsga-
ranter” och denne behöver därför ge de förutsättningar som krävs. Här be-
höver skolan skapa rutiner för att systematiskt utvärdera och följa upp på 
vilket sätt vuxna på skolan tillsammans arbetar med det främjande, före-
byggande och akut/åtgärdande arbetet. Studiens resultat visar att i ett fall 
där en elev utsätts för upprepade kränkande handlingar och där samtliga 
lärare i praktiken varit överens, har elevens situation förbättrats och elever 
som utsatt andra för upprepade kränkande handlingar upphört med dessa.  

Mina resultat visar att lärarna riskerar att missbedöma de elever som är 
placerade högst upp i hierarkin, det vill säga de normsättande eleverna. Det 
handlar om hur dessa fungerar i skolklassens sociala samvaro när deras do-
minerande elevnormer går stick i stäv med skolans grundläggande värden. 
Missbedömningen tycks ske då läraren tror att eleven följer skolans demo-
kratiska värden men när eleven i själva verket förtäckt för läraren uppträder 
enligt skolklassens dominerande elevnormer. I det följande presenteras sko-
lan som system.  

9.4 Skolan som system – administrativa och sociala aspekter 
Som tidigare beskrivits kan skolan, eller som i denna studie en skolklass, 
betraktas som bestående av två parallella system, ett administrativt och ett 
informellt socialt system. När elever startar sin skolgång eller vid kom-
mande stadieövergångar placeras elever i det administrativa systemet, det 
vill säga skolklassen utifrån administrativa data – beroende på hur gamla 
de är, var de bor och vilken skola de väljer. Omedelbart kommer eleverna 
att börja formera sig i informella sociala system (kamratgrupper). Processen 
går ofta snabbt och lärare kan ha svårt att påverka det som sker. Här har 
dock lärare ett viktigt ansvar – att se till att ingen elev hamnar utanför. Det 
kan vara så att en elev hamnar utanför de informella sociala systemen (kam-
ratgrupperna) och utsätts för mobbning. När mobbning uppstår sker föl-
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jande: Elever i de informella sociala systemen (kamratgrupperna) börjar ut-
sätta den här eleven för olika former av upprepade kränkande handlingar. 
Konsekvensen av dessa handlingar kan bli att den utsatta eleven puttas mot 
det som symboliserar det administrativa systemets yttre gräns och hamnar i 
spänningsfältet mellan detta och de informella sociala systemen. Det admi-
nistrativa systemet upprätthålls av rektor, lärare med hjälp av styrdokument 
vilket gör att eleven puttas tillbaka in i det administrativt definierade syste-
met eftersom eleven har skolplikt. Det är ”puttandet fram och tillbaka” som 
kan förklara mobbningen - eleven kommer inte därifrån.     Eriksson (2001) 
benämner processen, systemisk återställning (s. 33). Den innebär för en 
mobbad elev att trakasserierna kan fortsätta. I ett annat sammanhang, vid 
en fritidsaktivitet (jfr skolplikt) kan eleven på ett ”enklare” sätt, dra sig där-
ifrån.  

Resultat i denna studie visar att ett flertal elever utsätts för upprepade 
kränkningar utan att lärare fullt ut agerar utifrån den nolltolerans som en-
ligt styrdokumenten skall vara rådande. Här framkommer också att lärarna 
finns i det informella sociala systemet som aktiva aktörer. De befinner sig 
således inte utanför det som ovan beskrivits som mobbning. I relation till 
skolan som ett ”tvingande system” behöver vi också förstå att en utsatt elev 
måste förhålla sig till det faktum att ständigt tvingas möta klasskamraterna. 
Sammantaget kan konstateras att alla elever i en skolklass är fångade i sy-
stemet och att skolan kan ses som en speciell social miljö där mål ska uppnås 
i interaktion med andra. Detta betyder att skolan måste se till att varje elev 
erbjuds delta med samma förutsättningar och under samma villkor i skolans 
verksamhet, både när det gäller kunskapsinhämtning och social utveckling. 

9.5 Implikationer för lärarprofessionen   
Denna studie är en fallstudie baserad på en skolklass och genomförs i form 
av aktionsforskning, vilket innebär att studien inryms i ett arbete som syftar 
till förändring. Det betyder att den forskning som bedrivs har till syfte att 
bidra till utveckling och förändring av den pedagogiska praktiken. Min am-
bition är att bidra med kunskap till den pedagogiska praktikens vardagsar-
bete genom att utveckla och använda pedagogiska metoder samt undersöka 
villkor och förutsättningar för att kunna förbättra den sociala samvaron, 
något som i studien visar sig vara mer komplext än vad som inledningsvis 
antas.  

De svar fallstudien genererat i form av presenterade resultat kan ses som 
specifika för just den aktuella skolklassen. I vad mån kan då studiens resul-
tat betraktas som generella? Resultaten synliggör mönster av på vilket sätt 
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elevnormer i en hierarkisk skolklasskontext påverkar och styr skolklassens 
sociala samvaro. Dessutom synliggörs mönster av på vilket sätt lärarnormer 
påverkar och styr lärare i ett förbättringsarbete av elevers sociala samvaro. 
Ett antagande kan vara att andra skolklasser, där lärare ger uttryck för att 
den sociala samvaron på något sätt behöver förbättras, kan ha mönster av 
de sociala normer jag försökt beskriva. Det handlar också om på vilket sätt 
normerna påverkar och styr elever och lärare i den process som benämnts 
skolklassens kamp och dynamik. Studiens resultat pekar på att en kartlägg-
ning av elevers syn på sin roll i den sociala samvaron kan bidra med kun-
skap om det som sker i skolklassen samt vad eleven önskar i ett kommande 
förbättringsarbete av den sociala samvaron.  

Synliggörandet av skolklassens komplexa väv av sociala relationer och 
dynamiken i dessa relationer visar att det är mycket i relationerna som ele-
verna är tvungna att ständigt förhålla sig till och som tycks påverka deras 
lärande. Hur denna väv på individnivå påverkar elevers lärande i form av 
möjligheter till kunskapstillägnande är dock inte fokus i denna studie, men 
slutsatsen är att det föreligger ett viktigt samband även om det inte behand-
las i denna studie. Studiens resultat pekar på att en ”antipluggnorm” är 
gällande i skolklassen och att de normsättande eleverna försvarar och till-
sammans med några andra elever upprätthåller normen. På vilket sätt kan 
en sådan norm påverka och styra elevers prestationer och måluppfyllelse 
(kvalifikationsuppdraget) i skolan? 

 Underordnade elever som utsätts för kränkande handlingar av andra ele-
ver i skolklassen, tycks sakna tillräckligt handlingsutrymme för att kritisera 
överordnade elever. Med handlingsutrymme avses möjligheter att komma 
till tals och bli lyssnad på i en skolklasskontext. Dessa elever ger uttryck för 
att kränkande handlingar från överordnade elever innebär att de ständigt 
måste tänka på att inte säga och/eller göra något fel eftersom det kan få 
allvarliga konsekvenser. Det kan innebära att fokus och koncentration tas 
från undervisningen för dessa elever. Det är viktigt att poängtera att elevers 
utsagor och ageranden är konstruerade i specifika sammanhang, i samspel 
med andra individer i en viss social kontext. Den kunskap som skapas om 
skolklassens sociala samvaro är således både kontextuell och situerad och 
kan inte ses som en statisk beskrivning av ”hur det är” för elever generellt i 
den svenska skolan. Beskrivningen kan däremot bidra till att ge en bild av 
”hur det kan vara”.  

Resultat i studien visar efterhand att lärarna ger uttryck för vissa gemen-
samma lärarnormer men också för skilda normer som går stick i stäv med 
både Skollagen och lärarkårens yrkesetiska riktlinjer (Lärarförbundet 2001; 
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Skollagen 2010:800). En samsyn saknas i hög grad lärarna emellan. Ett mo-
raliskt dilemma som framkommer är att de lärare som konsekvent agerar 
utifrån en nolltolerans mot all form av kränkande behandling väljer att inte 
uttryckligen ställa krav på övriga lärare att agera på samma sätt. Detta för-
hållande benämns kollegial lojalitet och har uppmärksammats inom forsk-
ningen av bland annat Colnerud (1995, 2002). Att inte ställa krav på kol-
legor som inte agerar i enlighet med Skollagens intentioner strider även mot 
ovan nämnda yrkesetiska riktlinjer. Denna studie aktualiserar flera situa-
tioner och aspekter som rör lärares yrkesetik och som kan fungera som ut-
gångspunkt för vidare studier. 

Vad blir skolans ansvar när konsekvenser för utsatta elever uppmärk-
sammas? Denna studie visar att lärare behöver agera med ett gemensamt 
förhållningssätt i praktiken för att få stopp på kränkningar. Om inte detta 
sker kan det få konsekvenser i form av att det administrativa systemet fal-
lerar. Vikten av att ha ett samstämmigt förhållningssätt i praktiken kan ses 
som ett krav för att garantera elevers trygghet i skolan men också för att 
garantera kollegors trygghet när det gäller att kunna agera fullt ut i arbetet 
mot kränkande handlingar och mobbning. Det krävs ett samarbete med 
andra lärare kring det som kan beskrivas som socialisationsuppdraget. Det 
gemensamma förhållningssättet i praktiken, kan också ses som en förutsätt-
ning i det fortsatta förbättringsarbetet, om lärare ska kunna motivera och 
förändra elevers attityder och främja deras utveckling till demokratiska 
medborgare. Detta arbete ska i sina uttryck gestalta läroplanens och Skol-
lagens fem grundläggande demokratiska och etiska värden och tydligt visa 
att en nolltolerans mot kränkande handlingar alltid gäller. Om inte så sker 
kan det få konsekvenser i form av att elevers trygghet och studiero i skolan 
sätts på spel och att kollegors agerande riskerar att begränsa barns möjlig-
het till utveckling. I förlängningen skulle detta kunna innebära att vuxna 
aktörer i skolan tillägnar sig en ”situationsanpassad” värdegrund. 
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9.6 Studiens teoretiska kunskapsbidrag 
För att kunna förstå och kommunicera kampen och dynamiken i den kom-
plexa väv av sociala relationer som studiens skolklass visar sig bestå av an-
vänds två raster.165 För det första har jag behövt utveckla en ”teoretisk fi-
gur” för att kunna förstå skolklassen som en hierarkisk struktur vilken styrs 
av normer. Här blir positioneringstrappan användbar (se figur 3, kap. 4 ). 
Positioneringstrappan används inledningsvis vid de individuella kartlägg-
ningarna i syfte att få en bild av hur var och en av eleverna upplever sin 
situation i skolklassens sociala samvaro. Därigenom kunde jag få en förstå-
else för hur grupperingar (i form av kamratgrupper), positioneringar (plats 
i hierarkin) och gällande elevnormer konstituerar över- och underordning 
bland de elever som deltog i kartläggningarna. För det andra var min am-
bition att söka förstå de utsatta elevernas situation i en skolklasskontext där 
skolplikt råder. Under aktionsforskningsprocessens gång blev det tydligt att 
Erikssons (2001) sociologiska teori om mobbning kunde användas för att 
förstå och förklara avhandlingens empiriska resultat. Genom att applicera 
resultaten till Erikssons teori blev det också möjligt att erbjuda ett annat 
sätt att tolka och använda denna teori, se figur 4: Mobbningsfallets kom-
plexitet i en skolklasskontext (se kap. 8). Figuren gjorde det möjligt att te-
oretiskt förstå och kunna visa den komplexitet ett mobbningsfall kan utgö-
ras av med fokus på en utsatt elevs situation. Sammantaget visade sig figu-
ren vara användbar för att kunna förstå det motstånd som uppstår under 
förbättringsarbetet. Det handlar om ett motstånd från vissa elever och lä-
rare, mot att skapa en situation i skolklassen som präglas av en nolltolerans 
mot all form av kränkande behandling.  

Figur 4 erbjuder en förståelse för vad som sker när lärare inte tycks agera 
utifrån den nolltolerans som styrdokumenten föreskriver. Här förefaller det 
administrativa systemet fallera. Skolans lärare som ”trygghetsgaranter” ver-
kar vara ”satta ur spel”. Den beskrivna komplexiteten visar att en elevs 
utsatthet kan behöva förstås i relation till över- och underordning i skol-
klassens hierarki men också i relation till skolan som ett ”tvingande sy-
stem”. Avhandlingens teoretiska bidrag kan öppna upp för möjligheter att 

                                                      
165 Det första rastret beskriver skolklassen som en hierarki och exemplifieras av figur 
5: Saras trappa (se bilaga 8). Det andra rastret beskriver skolan som ett ”tvingande 
system” och illustreras med hjälp av figur 4: Mobbningsfallets komplexitet i en skol-
klasskontext (se kap. 8). 
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studera mekanismer som sätter igång, styr och upprätthåller sociala proces-
ser i ”tvingande system” som exempelvis skolklasser. För utbildningsveten-
skapliga forskare kan det innebära att den teoretiska grund i form av 
nämnda raster som presenterats ovan skulle kunna vara användbar i studiet 
av mobbning som sociala processer och som ett komplext fenomen där lä-
rare ingår som centrala aktörer. 

 För forskare inom andra discipliner kan teorierna ge en möjlighet att 
synliggöra dominerande normer även inom andra verksamhetsområden 
som också kan betraktas som ”tvingande system” (se Erikssons, 2001 dis-
kussion om arbetsplatser som ”tvingande system” s. 15-16). Genom att 
kartlägga en verksamhet utifrån grupperingar och positioneringar, det vill 
säga som en hierarkisk struktur kan dominerande normer synliggöras.  
Detta skulle kunna ge en möjlighet att synliggöra exempelvis informellt le-
darskap. En sådan kunskap skulle i förlängningen kunna bidra till att alla 
inom en verksamhet drar åt samma håll, det vill säga mot verksamhetens 
uppställda mål. Den teoretiska förståelsen kan ge lärare en möjlighet att 
relatera egna etiska dilemman inom kränknings- och mobbningsområdet till 
ovan beskrivna teorier. Kopplingen skulle i sin tur kunna bidra med en dju-
pare förståelse för den komplexitet som exempelvis ett mobbningsfall kan 
utgöras av. En vidgad kunskap skulle kunna bredda lärares repertoar av 
möjliga sätt att förstå eventuellt motstånd från olika aktörer (elever och lä-
rare) i ett förbättringsarbete av elevers sociala samvaro. Dessutom skulle 
kanske dynamiken i form av kamp om positioner i skolklassens hierarki 
bland elever, kunna synliggöras för lärare. Komplexiteten i form av ingå-
ende aktörers roller i en mobbningssituation skulle kunna förstås som kul-
turell och strukturell mobbning (Gill 2013). Det kan förstås som att elever 
inom kamratgrupper (informella sociala system) byter roller i mobbningssi-
tuationer vilket bidrar till att lärarna som skolans ”trygghetsgaranter” har 
svårt att ”få grepp om situationen”. 

Teoretiska verktyg166 som används under aktionsforskningsprocessens 
gång kan ses som medvetna perspektivval. De baseras på delvis egna erfa-
renheter men också på det som tidigare beskrivits om tidigare forskning 
inom kränkningsproblematiken och hur denna utvecklats: alltifrån ett fokus 
på enskilda individer (ex. Dan Olweus) till fokus på relationer och soci-
alpsykologiska perspektiv (ex. Marie Bliding) till denna studies inriktning 

                                                      
166 Här avses kartläggningsmetod, analytiska begrepp samt teorier (främst Eriksson 
2001). 
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om normers betydelse och innebörder i och för den sociala samvaron. 
Många studier har genomförts om mobbning men få studier har tagit ut-
gångspunkt i elevperspektivet och följt ett förbättringsarbete på ett syste-
matiskt sätt. Denna studies bidrag till forskning om social samvaro och hur 
den kan förstås gäller sociala normers betydelse och hur de kan styra posit-
ioneringar och grupperingar samt påverka utsatta elevers situation. Elever 
positionerar och grupperar sig. Resultatet visar att samtliga elever med hjälp 
av positioneringstrappan kan beskriva och förstå klassens dominerande 
elevnormer samt peka ut vilka elever som sätter dessa normer. Elever som 
placerats på positioneringstrappans översta nivå av kamraterna och sig 
själva har gett uttryck för att inte vilja upphöra med kränkande handlingar. 
De försvarar sina beteenden med att ”jag är sån”. Deras identitet tycks ha 
blivit synonym med klassens dominerande elevnormer. Resultat visar att lä-
rare i bästa fall kan beskriva klassens dominerande elevnormer men inte 
förstå dem. I vissa fall beskriver lärarna normerna som mer eller mindre 
oförargliga trots att de av utsatta, tillika underordnade elever beskrivs som 
kränkande.  Resultatet pekar på ett behov av mer forskning.  

9.7 Förslag om vidare forskning 
Ovan pekas på behov och möjligheter av att utveckla och fördjupa kunskap 
om villkor och förutsättningar för förbättringsarbete när det gäller elevers 
sociala samvaro. Syftet med studien är att bidra till inomdisciplinär forsk-
ning, det vill säga en teoretisk grund för fortsatt forskning inom studiens 
kunskapsområde. Eftersom studiens resultat visar att lärare kan vara en del 
i situationer där elever utsätts för kränkningar och mobbning föreslås fler 
studier där liknande dilemman beforskas. Ett sätt att komma åt elevers so-
ciala samvaro ur ett hierarkiskt perspektiv skulle kunna vara att utgå från 
kartläggningsmetoden sociografisk inventering (se bilaga 4). För att kunna 
studera kränknings- och mobbningssituationer i relation till skolans ansvar 
skulle den teoretiska förklaringen: Mobbningsfallets komplexitet i en skol-
klasskontext (se figur 4, kap. 8) kunna utgöra ett metodologiskt verktyg.  

Andra studier genomförda utifrån andra perspektiv (t.ex. kön, klass och 
etnicitet) skulle kunna synliggöra andra typer av normer som dominerar, 
andra erfarenheter som kan vara viktiga att förstå för att åstadkomma för-
bättringar. Vad skulle en lärarkår, med ett mer gemensamt förhållningssätt 
än vad som varit fallet i denna studie, kunna åstadkomma när det gäller 
förbättring av den sociala samvaron i en skolklass? 
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Ur ett yrkesetiskt perspektiv kan lärarrollen i betydelse av rollmodell pro-
blematiseras. Centralt blir då lärares handlingar och deras betydelse för ele-
vers agerande och moraliska och sociala utveckling. Det handlar om dygd-
etik där det personliga ansvaret och omdömet betonas. Internationellt finns 
en del sådan forskning (se ex Hansen 2001; Carr 2008; Campbell 2014), 
men dygdetisk forskning i Sverige är inte särskilt frekvent. Min studie pekar 
på och väcker frågor av yrkesetisk natur. Uppenbarligen finns det ett sam-
band mellan lärares personliga värderingar, syn på lärarollen och den yr-
kesetiska hållningen – men hur? Och vilken betydelse har detta för elevers 
agerande? 

9.8 Slutsatser 
Sammantaget visar resultaten i denna studie att för en utsatt elev handlar 
det i hög grad om att vara begränsas av andra och försöka anpassa sig till 
gällande elevnormer både på kamratgrupp- och skolklassnivå. Det kan be-
skrivas som svårigheter vad gäller att kunna påverka sin situation såsom 
eleven önskar. Tanken om en skola för alla där varje elev har möjlighet att 
utvecklas emotionellt och intellektuellt, socialt och moraliskt svarar inte 
mot den verklighet som präglar skolklassen i denna studie. Handlingsut-
rymmet är kringskuret av sociala normer hos elever och lärare. 

Elever i en skolklass har en kunskap om sin situation som lärare behöver 
få ta del av för att bland annat kunna intervenera vid kränkande handlingar 
och mobbning och få varaktiga resultat. Resultaten visar att elever med 
hjälp av kartläggningsmetoden sociografisk inventering har förmågan att 
beskriva komplexa fenomen kopplade till över- och underordning. Genom 
kartläggningarna lyfter den sociala samvaron i skolklassen fram social in-
klusion och social exklusion. Eleven som individ och dennes erfarande lik-
som hur andra erfar individens positionering och gruppering i klassen syn-
liggörs (jfr Ytterhus 2003). Elevernas kartläggningar ger lärarna en samlad 
bild av den sociala samvaron i den aktuella skolklassen och har två funkt-
ioner när det gäller kommande förbättringsinsatser. Det ena är att lärare 
kan diskutera känsliga saker med elever utan att behöva redogöra varifrån 
den känsliga informationen kommit. Det andra handlar om att den samlade 
bilden visar en mångfacetterad komplexitet som lärare behöver kunna han-
tera för att upprätthålla en god lärmiljö.  

En synliggjord omständighet är att det framkommer att en kollegial pa-
radox i olika former hindrar lärare från att agera utifrån en nolltolerans 
mot all form av kränkande behandling. De synliga och mer eller mindre 
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planerade och medvetna moraliska budskap som lärare kommunicerar ge-
nom instruktioner och i dialogform är intentionella och har en tydlig avsikt 
enligt Hansen (2001). Normer och värderingar som inte är uttalade, princi-
per och regler som formar skolkulturen och som är av mer strukturell natur 
är emellertid det som har störst betydelse i moralisk mening skriver Hansen 
vidare. Dessa är sällan planerade men påverkar om än osynligt barns och 
ungdomars liv och leverne i skolan (s. 852). Här kan det vara så att de lärare 
som i denna studie agerar på ett sätt som direkt eller indirekt bidrar till att 
utsatta, tillika underordnade elever fortsatt kränks av andra elever i skol-
klassen inte behöver vara medvetna om konsekvenserna av sina handlingar 
i alla situationer. Kunskapen som eventuellt saknas hos lärare som agerar 
på ett problematiskt sätt kan förstås som att lärare skyndsamt behöver in-
gripa så fort de får kännedom om en kränkande handling. Det handlar dess-
utom om kvaliteten på insatsen som en avgörande faktor för att skolan ska 
få till stånd ett varaktigt resultat. Resultaten från studien visar nödvändig-
heten av att tillsammans med vårdnadshavare upprätta sociala åtgärdspro-
gram och systematiskt följa upp dessa.167 Just dessa två förbättringsinsatser 
visar sig kunna påverka de normsättande eleverna på ett sätt som bidrar till 
att kränkande handlingar minskar under en kort period. Dokumentationen 
görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet där skolans årliga 
plan mot diskriminering och kränkande behandling bör ingå. Handlings-
planer upprättas och gjorda förbättringsinsatser utvärderas.  

 När det administrativa systemet (Eriksson 2001) fallerar innebär det att 
lärarna som skolans “trygghetsgaranter” inte fullt ut agerar utifrån styrdo-
kumentens intentioner om en nolltolerans mot all form av kränkande be-
handling.  I stället tycks lärarnas egna dominerande normer bli rådande i 
situationer där vissa elever utsätts för kränkande handlingar av andra elever 
i skolklassen. När lärares dominerande normer går stick i stäv med styrdo-
kumentens intentioner om en absolut nolltolerans mot all form av krän-
kande behandling, kan det bidra till olika former av moraliskt disengage-
mang (Bandura 1999, 2002) när elever utsätts för kränkande handlingar. 
När lärare agerar på ett sätt som kan kopplas till disengagemang kan det få 
till följd att det administrativa systemet fallerar. För utsatta elever kan ett 
sådant agerande ta sig uttryck i att lärare som skolans ”trygghetsgaranter” 
inte klarar uppdraget då kränkningarna får fortgå.  

                                                      
167 Någon uppföljning av de 12 sociala åtgärdsprogrammen genomfördes ej på 
grund av att eleverna avslutade grundskolan. 
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Det behov jag ser, ger vid handen att kunskap om hur skolor kan få grepp 
om och komma till rätta med kränkningsproblematik behöver spridas. Frå-
gor som bör ställas till skolor kan vara: Hur kan skolan skapa förutsätt-
ningar och rutiner för att vuxna inom skolans verksamhet ska kunna arbeta 
främjande, förebyggande samt akut/åtgärdande när det gäller all form av 
kränkande behandling? Tidsfaktorn framhålls av lärarna i studien som en 
faktor som begränsar möjligheterna att fullt ut agera såsom lärarna önskar 
när det kommer till deras kännedom att elever utsätts för kränkande be-
handling. Tidsfaktorn har dock inte varit den avgörande faktorn för om en 
lärare valt att agera eller inte. Den kan dock ses som en mycket viktig faktor 
för att alla lärare ska vara beredda att fullt ut i praktiken agera utifrån en 
nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Hur kan lärare få för-
utsättningar i form av tid att arbeta främjande/förebyggande och akut/åt-
gärdande? Skolan behöver förmodligen organisera verksamheten på ett sys-
tematiskt sätt samt skapa rutiner för att stötta de lärare som trots nyvunnen 
kunskap väljer att inte agera. Hur kan skolan organiseras och skapa rutiner 
för att komma åt den kollegiala lojaliteten? Avslutningsvis behöver skolan 
skapa arenor där alla elever på ett tryggt sätt kan komma till tals och upp-
leva att de blir lyssnade på. 

Denna avhandling lyfter fram en problematik som visar att vissa utsatta 
elever inte får den hjälp de bör få i skolan, något som inte kan anses vara 
försvarbart. Till lärares försvar kan man dock se det som att det åligger 
lärare att fullfölja två uppdrag, men där de dessvärre många gånger endast 
är utbildade för det ena. Lärare har ett dubbelt uppdrag, att arbeta med 
undervisning och att fostra elever. Något som kan ses som problematiskt är 
att lärare sällan fått en adekvat utbildning när det gäller socialisationsupp-
draget som de facto ingår i utbildningsuppdraget. Trots denna omständig-
het är de ålagda att agera skyndsamt och korrekt när elever till exempel 
hamnar i konflikter eller utsätts för någon form av kränkande behandling. 
De hänvisas här till att agera utifrån vad de tror fungerar och är rätt. Lärare 
får agera utifrån egna erfarenheter och värderingar.  
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Summary  

The powerlessness of victimized pupils. A study 
of pupils’ social relations in years 8-9.  

The aim of the study   
Many pupils are victimized168 and bullied169 in Swedish schools. Victimizing 
acts are mostly conducted in ways that are difficult for teachers to see. It 
has been found that there are shortcomings in the way that schools deal 
with the annual plan, which is meant to be a description of how to deal with 
discrimination and victimization.  In its guidelines the Swedish National 
Agency board for education states that pupils should not be victimized in 
any shape or form. The guidelines also describe the objectives and what 
teachers need to do to ensure this. Further the guidelines point out that work 
with pupils’ social relations includes legal and moral responsibility.   

This study focuses on the perspectives of victimized pupils’, which means 
that victimization is central. In order to understand the pupils’ situations 
and how they can be improved, the focus is aspects that risk being hidden 
or ignored.  The study can be regarded as an attempt to create an optimal 
learning environment. In such an environment, zero tolerance of against 
victimization is a must. In particular, the study examines how teachers work 
with pupils’ everyday social relations and how norms influence excluding 
acts in a structure of hierarchy. The methodology that has been chosen for 
the study is action research, which is concerned with professional practice 
and improvement. It is also contextual and oriented toward action processes 
and change. The case study concerns the social interactions and relations of 

                                                      
168 In this study the Swedish National Agency for Education’s definition of victimi-
zation is used: “Victimization is when childrens or pupils’ dignity is violated.  Such 
acts can be carried out by one or several people and directed at one or more individ-
uals. Victimization can be visible and obvious as well as hidden and subtle. It can be 
expressed as disparaging remarks, the spreading of rumours, redicule, or psysical 
violence. Freezing someone out or threatening them can also be regarded as victim-
ization.” (2011b, p. 10, translation by the author) 
169 In this study bullying is defined as: “a repeated negative action that is deliberately 
and consciously performed by an individual or group with the intention of harming 
or inflicting discomfort on someone. Bullying is something that is repeated over 
time.” (Swedish National Agency for Education 2011b, p. 10, translation by the 
author) 
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pupils in a specific school class in years 8-9, how they are expressed, how 
they might be understood and how they could be changed. 

The study makes four assumptions. The first is that the pupils themselves 
have knowledge about their own situations, their social relations and the 
school class hierarchy. There is a need to investigate how they experience 
their own situations and positions in a group in order to understand how 
to intervene in acts of harassment. The second assumption is that the school 
can be regarded as an imperative system, in the sense that attendance is 
compulsory. Despite this pupils can be regarded as “free” individuals in a 
school context. The third assumption is that pupils form peer groups, posi-
tion themselves and are positioned by others in the school class. This is why 
pupils’ social relations are studied in the context of groups and positioning. 
The fourth and final assumption is that victimized pupils need to be made 
visible, because the school class consists of a complex weave of social rela-
tions within which victimized pupils can be hidden. The study’s main point 
of departure is that teachers experience that pupils’ social interactions and 
relations needs to be improved. 

The aim of the thesis is thus to examine how everyday social relations in 
a school class are experienced by pupils and teachers and how they can be 
understood and changed. The study takes its starting point from the per-
spective of the pupils’ and teachers’ perspectives and their experiences of 
victimization. The process of social interplay is studied by means of action 
research, with the aim of intervening in and improving the social relations 
in a specific school class in which a need for improvement has been ex-
pressed. It is against this background that the following research questions 
are formulated:  
 

1. Which social norms are found among pupils’ and teachers’ 
and how do they affect the everyday social relations life in a 
specific school class? 

2. How do the social norms condition the situation for victim-
ized pupils in the class? 

3. How do the social norms condition the improvement work in 
the class?  

4. How can victimization be understood based on the social 
norms that prevail in a school class? 
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Theoretical perspective 
The thesis is conducted as an action research project and is inductive in 
nature. The theory is used in two ways. In the first step, analytical concepts 
are used to map and understand pupils’ everyday social relations in terms 
of peer groups, positions and norms. The analytical concepts in this study 
are sensitive in nature and can be regarded as a theoretical framework for 
the empirical study. In the second step, Eriksson’s (2001) sociological the-
ory on bullying is used to analyze and explain the complexity of a case of 
bullying. From a sociological point of view, a school class is regarded as  
a social system in which pupils are located and where they learn new things 
in their interactions with other pupils. Eriksson’s theory provides an im-
portant point of reference in order to understand and explain the social psy-
chological processes that occur in “compulsory systems”. The assumption 
that school consists of both an administrative and informal social system 
emerges from Eriksson’s theory. The theory is especially useful when ana-
lyzing how a process170 of change is expressed and can be comprehended- 
in this case pupils’ everyday school relations in a school class and teachers’ 
roles in this context.  

Method  
This study involves four teachers and 24 pupils, (13 boys and 11 girls) in a 
school class in years 8-9 and is carried out in a municipal secondary school.  
The case study design is an action research approach that is intended to cre-
ate improvement and change with the aid of some action approaches. The 
aim is to improve the pupils’ everyday social relations. Four action research 
issues are formulated and follow-ups are carried out at network meetings 
(focus group). The action research process is conducted as four action ap-
proaches over the period of three school terms. A model (Figure 2, p. 78) is 
developed that describes the different steps that have been taken. The teach-
ers and the researcher together suggest how certain problems might be 
solved, which in turn directs the action process. In the third term, the focus 
is widened because the teachers seem to be part of the “problem” when it 
comes to improving the everyday social relations. This forms a new direc-
tion which includes the roles of the teachers. In order to be in a position to 
                                                      
170 The process concern the improvement work that can be monitored by four prob-
lemformulations (Fl. 1:3, 1:17, 2:21, 3:4), all of which are cronologically accounted 
for in the flowchart (see Appendix 1).  
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study this new direction, the teachers are asked for renewed written ap-
proval.  

The data is collected by interviewing pupils individually and in groups or 
pairs and interviewing the teachers at network meetings (focus group) and 
individually. During the individual interviews the pupils describe peer 
groups and positions with the aid of a tool called "positioning staircase". 
This tool is a basic aspect of the Sociographic Inventory (Jenvén & Orlenius 
2016). The pupils and teachers present their own "picture" of the everyday 
social relations in the class by focusing on groups, positions and social pro-
cesses, using the staircase (Figure 3, p. 83). When the pupils complete their 
individual "picture", a number of questions are asked in order to determine 
what they think about their own individual situations and social relations. 
My role as a researcher is as a participating observer, which means cooper-
ating with the teachers, driving the process forward and mapping the pupils’ 
social relations and interactions. 

Results  
Chapter 5 reveals three dominating norms that appear to guide the pupils’ 
social interactions.   These norms are:  (1) You should make room for your-
self, be visible and heard, (2) you should have many friends and (3) you 
should look down on those who study. In this study, positioning refers to 
struggles and dynamics at two different levels. At the first level each pupil 
position him/herself in relation to other pupils in the peer group, which im-
plies that there in a hierarchical structure within the group. At the second 
level, the peer group positioned in relation to other peer groups found in 
the hierarchical class structure. These levels are dynamic in the sense that 
struggle for positions is an ongoing process.  

The pupils’ norms are linked to the ways in which they position them-
selves in relation to other pupils in the class, where a hierarchical struc-
ture both guides and affects their actions. Here, the norms can be seen to 
direct the acts.    The everyday social relations are also affected by the group-
ings that are formed in the class.  Groups that have been crystalized in 
the study are: (1) those who make a lot of noise and take up a lot of room 
(a group of hegemony), (2) those who study (a subordinate hegemonic 
group), (3) pupils who are frequently absent, (4) those who feel uncomfort-
able and (5) those who are outside (a marginalized group). The study also 
reveals that the above mentioned groups have different statuses. This is re-
vealed when all the pupils in the sociographic inventory (Jenvén & Orlenius 
2016) are asked to describe the groups as they are defined in the "staircase" 



                                           HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet    |   231 
 

(Figure 3, p. 84) and its different levels. These peer group positions guide 
and affect the pupils’ actions. Three dominating norms emerge as directing 
actions when it comes to struggles and dynamics. The norms guide the pu-
pils how to act are set by pupils of highest status in the class hierarchy. In 
addition to these findings, three dominating norms among the teachers 
emerge. These norms guide and affect how the teachers act and think when 
victimized pupils and their situations are discussed. The norms also deter-
mine the actions taken by the teachers when some pupils victimize others or 
are themselves victimized.  

The first norm, it's more important to be loyal to colleagues than to act 
responsibly when it comes to the wellbeing of pupils, is about how the 
teachers communicate and interact. The social norms state that colleagues’ 
way of addressing pupils should be respected, even if they do not align with 
the teachers’ work guidelines. In other words, being colleagues mean that 
teachers respect each other even if they dislike or dissociate themselves from 
a colleague's doubtful or reprehensible behavior towards some pupils. 
Teachers do not intervene even when a pupil is being victimized by another 
teacher. 

 The second norm, men are not expected to observe or react to victimi-
zation to the same extent as female colleagues, means that different ways of  
looking and reacting can be explained in a way that male and female teach-
ers experience and perceive pupils everyday social relations differently. Dif-
ferences in gender therefore leads to different ways of acting. The conse-
quence of this is that male teachers do not notice when pupils are being 
victimized by other pupils or when pupils victimize others. The female 
teachers accept male teachers’ ways of acting and adapt to them. This norm 
means that the teachers in the study see each other as having different skills 
and different ways of approaching their work. Combined with the loyalty 
norm, this implies that female teachers are more engaged and responsible 
for pupils’ everyday social relations than men. 

The third norm, teachers think that some pupils are responsible for hav-
ing caused the situation that has led to them being victimized. Their looks, 
the way they dress, their interests and so on can all imply that pupils will at 
some stage receive negative comments and be subject to victimization. 

Chapter 6 shows that teachers reason and act differently when two vic-
timized pupils in the same peer group call for their attention. Teachers act 
according to the dominating norms that have been revealed as guiding both 
teachers and pupils. Two girls, victimized by other pupils in their own peer 
group are used as examples. Both girls strive for good results but also have 
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a low status in the group and are therefore vulnerable. According to the 
other three girls in the group, this contributes to their inability to live up to 
the group’s norms. The two girls express a strong desire to change their 
situation and be respected by the peer group/group members. The teachers’ 
dominating norms affects the two victimized girls differently and determines 
what kind of help the girls can count on. Unlike the case with the first girl, 
teachers act jointly to help the second victimized girl.   

The dominating norms among the teachers emerge from their own nar-
ratives and affect what they say and how they act. The question is, are these 
norms as strong and fundamental as the teachers themselves claim? The an-
swer is no. In some situations the norms seem to be negotiable. In that sense 
they are particularistic. There are openings for acting in a different way. 
This can be understood as an expression of the classroom complexity, in 
that the situation determines how to argue and act. The comprehension here 
is that the teachers seem to have established norms as principles of action, 
negotiable and more general in nature. In the case of the second girl, when 
the teachers confront each other they seem to be prepared to put their dom-
inating norms aside, which then enables them to take full and shared re-
sponsibility for the pupils’ wellbeing. Thus the dominating norm is ques-
tioned and another norm takes over, namely that the well-being of the pupil 
comes first. Teachers’ mutual respect for their different competences and 
autonomy is fundamental, although in the case of the second girl, this is 
relaxed in the given situation. A victimized pupil’s situation and possibility 
of changing it depends on which action the teachers take, something that 
consequently depends on their dominating norms. 

Chapter 7 shows that, during the ongoing improvement process, various 
forms of resistance on the part of the pupils and the teachers, are identified. 
The resistance can be understood as themes that obstruct the aim of achiev-
ing zero-tolerance of victimizing acts from all pupils’ perspectives. The re-
sistance can be also described as a protest against the fact that the space and 
freedom of the various actors is challenged. In this study, space for action 
refer to a pupil’s or teacher’s ability to realize their full potential in the 
school context. In other words, in the school class there is a normative 
breadth that enables each person to express him- or herself and be listened 
to. The resistance that slows down the improvement work consists of acts 
conducted by high status pupils, parents or guardians and teachers. The im-
provement process appears to be much more complex than the teachers first 
imagined. First, different opinions are expressed about what or who has 
caused the problem, e.g. high status pupils and in some cases parents who 
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are unwilling to cooperate. Secondly, the clarification of norms leads to con-
frontation. A strong resistance can be observed among high status pupils 
when the dominating norms are deconstructed. Third, the teachers become 
uncertain about the need for action to be taken. This uncertainty is related 
to the teachers’ roles and responsibilities for pupils and parents. Fourth, the 
teachers find it difficult to agree how victimized pupils should be supported 
and have differing views about the role of high status pupils. Fifth, some 
teachers validate social norms that counteracts improvements in the every-
day social relations. During the improvement work, the social norms in the 
class determine the conditions for how the work is carried out, which is 
problematic. In this context it becomes obvious that the lower status and 
victimized pupils are unable to improve their situations in the class due to 
the dominating norms of the higher status pupils and the teachers. 

Chapter 8 shows that eight pupils in the school class can be said to have 
been bullied. Among them are the two above mentioned girls. The first girl 
struggles for the right to be treated with respect. This struggle takes place 
in three different arenas: (1) her own peer group, (2) the other pupils in the 
class and (3) the relation to her teachers. The struggle is manifested in the 
different ways in which she tries to influence the various actors during the 
work to eliminate any form of victimization. In order to understand the 
situation and acts of a victimized and low status pupil, a link is made to 
Eriksson’s (2001) sociological theory of bullying. In this context, the re-
sistance experienced by the first girl can be explained in terms of school as 
a “compulsory system”. The girl’s struggle reveals that the school finds it 
difficult to maintain and secure respect in its everyday social relations.  
 The girl face resistance in her strivings for individuality and the right to 
belong to a specific peer group. She has to choose between two alternatives: 
to belong to the peer group of her choice, or to openly tell the other pupils 
about her being victimized and thus gain the teachers’ support and under-
standing. 

The failure of the administrative system (Eriksson 2001) implies that 
teachers as “security guarantors” do not act in accordance with the stipu-
lated guidelines of zero-tolerance of every kind of victimization. Instead, the 
teachers’ dominating norms seem to prevail in situations where some pupils 
are victimized by other pupils in the class. The dominating norms thereby 
completely contradict the intentions described in the Educational Act. This 
in turn could contribute to various kinds of moral disengagement (Bandura 
1999, 2002) on the part of the teachers when dealing with victimizing acts 
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among pupils. If teachers act in a way that can be explained as disengage-
ment, the administrative system will fail. From the perspective of the vic-
timized pupils, such a way of acting, could be understood as teachers, in 
their role as “security guarantors”, being unable to stop victimization. 

Concluding remarks  
The results indicate that pupils in a school class, in years 7-9 have high and 
low status positions and that these positions determine their freedom to act.  
There is also a continuous struggle for positioning in the class hierarchy.  
This struggle occurs within and between peer groups, where status clearly 
determines the possibilities the pupils think they have to influence their sit-
uation. Low status pupils in a peer group seem to accept being victimized, 
as long as they are allowed to stay in the group. The fear of being left alone 
or marginalized appears to be very strong driving force in pupils’ everyday 
social relations. The pupils who are positioned at the very bottom of the 
hierarchy, are addressed by the other pupils in a way that signals that they 
should remain silent. The norm, you should have many friends, implies that 
low status pupils risk being collectively victimized if they are seen to ques-
tion or challenge those with a higher status. However, according to the high 
status pupils collectively victimizing a low status pupil is acceptable. There 
seems to be a limit to how much a low status pupil is allowed to protest 
against high status pupils and still stay in the system, i.e. the school class.  
This shows that there is a need for teachers to establish freedom of action 
for low status pupils who are unable to achieve this themselves. 

How can the protests from high status pupils during the improvement 
process be understood?  The interviews with both low and high status pupils 
reveal that protests from the latter are understood as teachers acting in a 
way that threatens their position in the class hierarchy. They express that 
they gradually lose their position of power in a hierarchical structure that 
has been built up over a long period of time. The hierarchical structure can 
be defined as dominating norms created by high status pupils with the pur-
pose of keeping their superior positions. During the group interviews, each 
pupil in the study, describes how the high status pupils try to stop the on-
going improvement process. In short, the protests can be interpreted as a 
collective struggle conducted by high status pupils. As indicated above, sup-
porting lower status pupils to establish freedom of action is necessary. 
Adults need to understand that when a pupil express a wish to be part of a 
specific peer group, and that is central, the consequence may be that the 
pupil accepts being victimized by members of the chosen peer group. It can 
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also mean that the pupil does not want to admit being victimized at all. It 
can be said that low status pupils who say that they are being victimized by 
other pupils in the class have little or no freedom to criticize high status 
pupils. The study shows that 11 out of 24 pupils in the class are limited by 
the dominating pupils’ norms and/or by the dominating group norms. In 
this study some of the teachers argue and act in a way that could be de-
scribed as moral disengagement (Bandura 1999, 2002).  

Norms are constituted and being maintained through communication 
and actions and are established and work as explicit or implicit guides, for 
how you are expected to act in a peer group. Pupils dominating norms, both 
at the peer group level and at the school class level, influence and direct 
their freedom of action in terms of being enabled to speak out and be lis-
tened to in the school context. The struggle that takes place in some of the 
peer groups during the improvement process implies that different constel-
lations of pupils either struggle against each other or struggle together to 
maintain a distance to those regarded as having a lower status. These pupils 
then become their victims. Some of the pupils in the peer groups in which 
the struggle for positions is constant feel themselves questioned and/or that 
their position is challenged by others in their group.  

Positioning can be considered relevant at the school class level in the way 
that peer groups in the hierarchical structure are positioned in relations to 
other peer groups in order to keep their own position. Pupils adapt to dom-
inating norms in many different ways. Some examples are “remaining si-
lent”, “keeping out of the way”, “trying to live up to the dominating norm” 
and “pleasing superior pupils”. The teachers’ dominating norms are im-
portant in that they can determine the conditions for improving pupils’ eve-
ryday social relations. Norms are developed in social interaction and can be 
expressed in different ways “from group to group” (Thornberg 2013, p.16).  
The teachers’ norms appear during the action research process but are not 
fully recognized until the study is completed.  

This finding is essential for the comprehension of why some high status 
pupils continue to victimize low status pupils. The aim is to understand the 
resistance of some of the teachers when victimized pupils are discussed. This 
resistance can be understood as the teachers’ dominating norms unifying 
them. Two of the teachers in the study seem to think that victimized pupils 
should take responsibility for themselves, start to cooperate with the teach-
ers and change their attitudes towards other pupils and teachers. The fol-
lowing problem areas have been shown to affect whether and how a teacher 
chooses to act: 



 
 236    |    HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet   
 

  

• How the teacher sees his/her assignment of socialization and qual-
ification. 

• How the teacher determines whether an act is victimizing or not. 
• The relationship between the teacher and individual pupils affects 

whether and how he or she chooses to act in victimizing situations. 
• How the victimizing situation emotionally affects the individual 

teacher.  
 
In order to understand the school class as a hierarchical structure directed 
by norms, a “theoretical figure” is developed. Here, the position staircase is 
useful (see Figure 3, Chapter 4). The position staircase is initially used for 
the individual mappings [Fl.4:1] in order to see how each pupil experiences 
everyday school relations. This can be seen as a first screen of the school 
class as a hierarchy and is exemplified in Figure 5 by “Sara’s staircase” (see 
Appendix 4). This enables us to comprehend how groupings (peer groups), 
positions, (within the hierarchy) and dominating pupils’ norms constitute 
pupils’ high and low status positions. 

Furthermore, the ambition has been to understand the situation of the 
victimized, low status pupil in a compulsory school context. Using Eriks-
son’s sociological theory of bullying, Björn Eriksson’s (2001) sociological 
theory of bullying interpreted by Jenvén (se Figure 1, Chapter 3) is elabo-
rated. This aligns with my theory of the school as an imperative system 
(compulsory) and forms a second screen, illustrated in Figure 4: The com-
plexity of a bullying case in a school class context (see Chapter 8).  

To researchers in other disciplines, the theories can make dominating 
norms visible in other fields of activities that can also be regarded as imper-
ative. All the results in the study show that, for a victimized pupil it is all 
about being restricted by others and trying to adapt to dominating pupils’ 
norms at the peer group and school class levels. This can be described as 
having difficulty influencing the situation in the way the pupil desires. The 
concept of a school for all, where everyone is given the opportunity to de-
velop emotionally and intellectually, socially and morally, does not corre-
spond with the reality of the school class in this study, where freedom of 
action is limited by the social norms of the pupils and teachers.  

Pupils in a school class are aware of their own situations. Teachers there-
fore need to tap into this knowledge in order to be able to intervene when 
pupils are victimized or bullied and to be consistent in their actions. The 
results show that pupils, with the aid of the mapping method Sociographic 
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Inventory have the ability to describe complex phenomena linked to supe-
rior and subordinated positions. The mapping method also highlights, so-
cial inclusion and exclusion from a subjective and an objective dimension. 
The pupil as an individual and his/her experiences, together with how others 
experience the pupil’s positioning and grouping is made visible (cf. Ytterhus 
2003). The study further show that different forms of peer paradox among 
teachers prevent them from stopping all the different kinds of victimization.  

According to Hansen (2001) the visible and more or less planned and 
conscious messages that teachers communicate via instructions and dia-
logue are clearly intentional. Hansen also writes that norms and values that 
are not expressed and the principles and the rules that shape the school cul-
ture are more structural in nature and have the greatest impact in a moral 
sense. It could be that the teachers, who in this study act in a way that di-
rectly or indirectly contributes to low status victims continuing to be vic-
timized by other pupils in the class, are not aware of the consequences of 
their actions (or lack of action) in every situation. The knowledge that 
teachers acting in a problematic way appear to lack can be understood as 
teachers needing to urgently intervene as soon as they learn about a victim-
izing action.  

Furthermore, the quality of the action that is taken is of crucial im-
portance if the school is to achieve long-lasting results in its anti-victimiza-
tion work. This thesis highlights the fact that some victimized pupils do not 
receive the help they need at school. This is hardly defensible. However, to 
be fair to the teachers, they are faced with two parallel tasks, although for 
the most part they are only trained in one of them. Teachers have a dual 
role, namely to educate and to foster pupils. Something that can be regarded 
as problematic is that teachers receive little or no training in the latter. 
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Bilaga 1. Flödesschema aktionsforskning 
 
                                    Termin 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Forskare och klf. informerar 
vårdnadshavare om studien på 
ett föräldramöte.                        (1:2) 

Studien presenteras 
för lärarna.    (1:1) 

Nätverksträff nr. 1 
Inledande problem- 
formulering.                 (1:3)    
 

Individuell kartläggning -  
sociografisk inventering, elever.      
                                          (1:4) 

Nätverksträff nr. 2 
Individuell kartläggning - sociografisk 
inventering, lärare.                      (1:5)           
                                   
 

Analys av lärares 
 kartläggning.  (1:6) 

Nätverksträff nr. 3 
Kollektiv reflektion, 
lärarnas individuella  
kartläggningar.  (1:7) 

Elevernas skriftliga önskemål och 
deras förväntningar på det fort-
satta  förbättringsarbetet.                  
                                               (1:8) 

Kännedom om planerad  
förändrad klassamman- 
sättning.                            (1:9)             
                                          

Analys elevernas  
kartläggning, A-E.   
                             (1:10) 
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Nätverksträff nr. 4 
Presentation av resultat från  
kartläggning A och B.         
                                   (1:11) 

Nätverksträff nr. 5 
Lärares reflektion över  
kartläggning A. 
Presentation av rsultat 
från kartläggning C.       
                          (1:12) 

Nätverksträff nr. 6 
Lärares reflektion  
över kartläggning C.  
                       (1:13) 

Nätverksträff nr. 7 
Presentation av resultat från  
kartläggning D och E.                                            
                                   (1:14) 
                                                   
 

Nätverksträff nr. 8 
Lärares reflektion över  
kartläggning E.   (1:15) 

Lärare presenterar resultat  
B och D för eleverna och  
informerar om det fortsatta 
arbetet.                    (1:16) 

Nätverksträff nr. 9 
Problemformulering nr. 2.  
                               (1:17) 
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                                            Termin 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information till forskaren från klf. om förändrad klassamman-
sättning.                            
                                                                                            (2:2)                              
                                              
 

Förslag från klf. att utforma och upprätta elevkontrakt 
mot kränkande handlingar.                                            
                                                                                             (2:3) 

Nätverksträff nr. 10 
Planering inför klf:s enskilda samtal med elever.    
                                                                                              (2:4)         
 

Individuella intervjuer med samtliga lärare.       
                                                                                              (2:5) 

Lärares och forskares individuella bilder av hur elever bör stöttas 
i det fortsatta förbättringsarbetet – sammanfattade som skriftliga 
kommentarer.                                                                                                            
                                                                                             (2:1) 
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Lärares enskilda samtal med elever utifrån kartläggning C, 
kränkande handlingar.                       
                                                                                         (2:6) 

Klf. har möte med elever som  
behöver sociala åtgärdsprogram baserade på resultat av kart-
läggning C.                        
                                                                                        (2:7) 

Heldag om ”Värdegrund” – klf. informerar eleverna om  
Skollagen 14:a, skolans likabehandlingsplan, definition  
kränkning samt kontraktsunderskrift (någon elev proteste-
rar).                            
                                                                                       (2:8)                                                                                         
 
 

Nätverksträff nr. 11 
Klf. redogör för sina elevsamtal utifrån resultat av kartlägg-
ning C (se 2:6).                                                                                                            
                                                                                        (2:9) 

Två lärare uppmanar forskaren att maila rektor för att infor-
mera om lärares rätt att upprätthålla ordning även om elev 
uppfattar tillrättavisning som kränkande.                                                                       
                                                                                       (2:10)                                                                                       
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Klf. arbetar med värdegrundsfrågor på ”Klasstid” s.k. K-tid 20-40 
min. varje vecka.                                                                                            
                                                                                             (2:11)                                                                                                
 

En av klf. ger uttryck för att ha svårt att nå och påverka några av 
de normsättande eleverna och att hon inte klarar av dessa samtal.                                                  
                                                                                               (2:12)                                                                                                        

Den kvinnliga klassföreståndaren förstår att en av de utsatta flick-
orna (Emina) mår mycket dåligt och ber om råd (via mail).                                                       
                                                                                             (2:13) 

Individuell intervju med den kvinnliga klassföreståndaren om de 
normsättande eleverna och den elev (Emina) som gett uttryck för  
uppgivenhet.                                                                    
                                                                                            (2:14)                                                                                                                                                                                                                                                  

Föräldramöte där information ges om hur studien fortskrider samt 
information om planerade utvecklingssamtal.                    
                                                                                              (2:15) 
                                                     
                                      
 



 
 258    |    HÉLÈNE JENVÉN    Utsatta elevers maktlöshet   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den kvinnliga klassföreståndaren ber om råd om hur man kan 
skriva sociala åtgärdsprogram vid kommande utvecklingssamtal. 
Ingen personal på skolenheten har kunskaper om hur man kan 
skriva sådana, enligt henne.                                                  
                                                                                             (2:16)                                                                                                                                                                                                                                           
 

Klf. genomför utvecklingssamtal med skolklassen och upprättar 
samtidigt 12 sociala åtgärdsprogram (föräldrar till en normsät-
tande elev är tveksam till att skriva under åtgärdsprogrammet).           
                                                                                             (2:17)                                                                       

Nätverksträff nr. 12 
En av klf. redogör för sina elevsamtal från kartläggning C (se 2:6). 
Lärarna berättar om sina reflektioner med fokus på ändrade  
beteenden hos eleverna.                                                                                                        
                                                                                             (2:18) 

Lärarna börjar tillsammans med eleverna dekonstruera skolklass-
sens dominerande normer på ”Klasstiden”. Forskaren har mailat 
förslag på möjliga lektionsupplägg.    
                                                                                              (2:19)                                                                                  

Normlektion nr. 1  
Den kvinnliga klf. presenterar klassens 3 dominerande normer för 
eleverna som skriftligen får svara på ett antal frågor. Forskaren får 
ta del av svaren. Klf. mailar sina egna reflektioner från lektionen 
till forskaren.                                                                                    
                                                                                              (2:20)                                               
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                                              Termin 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Tillsammans fastställer lärare och forskaren aktionsforsknings-
ansatsens nya problemformulering, nr. 3. Diskussion om dess  
lydelse har förts under en vecka.                                                           
                                                                                           (2:21)                                                                                 
 

Gruppintervju nr. 1 med Jesper, Abbas, Alexander och Martin 
om skolklassens dominerande normer.                                                   
                                                                                           (2:22)                                                    
 

Lärarna fortsätter med dekonstruktion av normer tillsammans 
med eleverna, på lektionstid.                        
                                                                                         (3:1)          
                                              
 

Två gruppintervjuer om skolklassens dominerande normer 
 (Jessica, Emina, Sofia, Sara resp. Lovisa, Elin, Sanna, Linnea).                 
                                                                                            (3:3)                                         

Klf. Camilla bokar tid för studflickorna hos kurator för att lösa 
problemet med Emina och för att samtliga flickor tycks må då-
ligt.              

                                                                   (3:2)                
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Problemformulering nr. 4           
                                                                                          (3:4) 

Enskild intervju med läraren Camilla om att forskaren tycker att 
hon och läraren Göran har olika syn på eleven Eminas situation.                                    
                                                                                           (3:5)                                                       

Läraren Camilla mailar forskaren om att det är dags att uppda-
tera åtgärdsprogrammen och att hon bävar för samtal med en av 
vårdnadshavarna.              
                                                                                            (3:6)                                                                   
 

Forskaren gör en reflektion kring varför läraren Göran enligt lä-
raren Camilla genomför sina samtal med elever med så kort 
tidsåtgång och varför hon inte inser att det är hon som genomför 
uppdraget med att samtala med elever och vårdnadshavare på ett 
korrekt sätt.   
                                                                                              (3:7)                                                                  
 

Två parintervjuer med normsättande elever om klassens domine-
rande normer (Albin och Louise respektive Carl och Caroline).                           
                                                                                              (3:8)               
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Lärarna planerar uppdatering av sociala åtgärdsprogram. Är 
osäkra på hur de ska lägga upp samtalen med de normsättande 
eleverna i början av termin tre.                                                                                             

                                                                                                                  (3:9)                                                 
  

Forskaren ger klassföreståndarna förslag på upplägg inför samtal 
med de normsättande eleverna. Förslaget tas emot av den kvinn-
liga klassföreståndaren på ett sakligt sätt. En känsla av lättnad 
kan skönjas.                                                                                 
                                                                                            (3:10)                                                                                                       

 
                                                                                                              
 
Tidsbrist uppstår i samband med att klassföreståndarna ska utvär-
dera de sociala åtgärdsprogrammen. Detta gör att vissa utvärde-
ringar sker gruppvis (tre grupper). De normsättande elevernas åt-
gärdsprogram utvärderas dock var för sig. Klassföreståndarna har 
gjort en uppdelning så att Göran tar de två pojkarna medan Ca-
milla tar de två flickorna.             
                                                                                             (3:11)            

 
 

Klassföreståndarna fortsätter dekonstruera skolklassens domine-
rande normer tillsammans med sina elever.                                 
                                                                                             (3:12)                

 

Forskaren har en intensiv mailkontakt med den kvinnliga klass-
föreståndaren som ger uttryck för att behöva stöd i sina samtal 
med de normsättande flickorna som försvarar sina negativa bete-
enden och där läraren har svårt att finna argument.                         

                                                                                             (3:13)                                                                                                                       
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Nätverksträff nr. 13  
Syftet är att ge lärarna information om resultat från enkäter och tre 
gruppintervjuer om klassens dominerande normer samt att tillsam-
mans diskutera ändring av problemformulering nummer tre.                                                                         

                                                                                                (3:14)                                                                                              
                                                                                                         
 

Akut inplanerad träff med klassföreståndarna för att diskutera det 
faktum att normsättande elever gett uttryck för att lärarna inte har 
ett gemensamt förhållningssätt när de agerar vid kränkande hand-
lingar och mobbning.  
                                                                                                 (3:15)                                                        
                                                                
 

Informationssamtal med läraren Maud om det som beskrivits ovan, 
under [Fl. 3:15]. Forskaren ber om hennes åsikt om hur hon tycker 
att man ska gå vidare eftersom lärarnas roller nu hamnat i fokus.   
                                                                                                 (3:16)                                                                                                                                    
 

Informationssamtal med läraren Nisse om det som beskrivits, under 
[Fl. 3:15]. Forskaren ber om Nisses åsikt om hur han tycker att man 
ska gå vidare eftersom lärarnas roller nu hamnat i fokus.     
                                                                                                (3:17)                                                                                                                                                  
 

Ny inriktning av studien mot att studera lärares roller.     
                                                                                                 (3:18)                         
                                                                               

Nätverksträff nr. 14  
Syftet är att diskutera hur förbättringsarbetet i skolklassen påverkas 
av lärares olika agerande när normsättande elever använder sig av 
lärares roller för att slippa ändra på sina negativa beteenden.                                                                                          
                                                                                                  (3:19)                                                                                                      
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Forskaren gör en reflektion under nätverksträffen då det fram-
kommer att eleven Emina gett uttryck för att inte orka mer utan 
vilja ge upp när det gäller att sträva efter bra betyg. Inte någon av 
lärarna tycks ta detta på allvar utan gör mest ett konstaterande.                       

                                                                                                (3:20)                                                                    
                                                                      

Mail från en av studflickorna som informerar forskaren om ett 
bråk med de utsatta flickorna som handlar om att lösa ut skoltrö-
jorna som de beställt. Hon vidarebefordrar en sms- och mailkon-
versation mellan henne och ett par av de utsatta flickorna.                              

                                                                                                (3:21)                                                                                
                                                                                 

Läraren Camilla engagerar sig i konflikten om skoltröjorna och 
ställer sig på de utsattas sida eftersom hon förstår att det hela 
handlar om brist på kontanta medel vid det tillfället eftersom leve-
ransen tidigarelagts vilket inte påverkade de normsättande ele-
verna.                                                          
                                                                                              (3:22) 

                                                                                                     
 

Frivillig avslutande informationsträff med lärarna.            
                                                                                               (3:23)                                                        

  

Kompletterande (känsliga) följdfrågor (via mail) till läraren Maud 
om hennes syn på Nisses agerande.                                                                      

                                                                                                 (3:24)                                                                                                                       
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Kompletterande (känslig) följdfråga (via mail) till Camilla där jag 
undrar om hon och Göran diskuterat att de agerar olika gällande 
vissa elever i klassen.   
                                                                                              (3:27)                                                                                                                                              
 

Avslutande (känsliga) följdfrågor (via mail) till läraren Nisse som 
han väljer att inte besvara.      
                                                                                              (3:28)                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                

Rektor har genom en av lärarna framfört önskemål om att få ta del 
av resultaten från studien. Forskare och lärare kommer överens om 
att detta ska ske efter att studien är avslutad.                                   
                                                                                               (3:29)                                                                                                                         
 

Kompletterande (känsliga) följdfrågor (via mail) till Göran om 
hans och den kvinnliga klassföreståndarens olika syn på ”stud-
gruppens” relation till Emina.                                                                        
                                                                                              (3:25)                             

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Ny (känslig) följdfråga (via mail) till Göran angående att eleven 
Mathias fortfarande kränker elever på idrotten.                                                                 
                                                                                              (3:26)                                                                                                                                              
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Bilaga 2. Hur jag tolkar varje elevs situation i 
klassens sociala samvaro 

 
Här följer en redovisning av hur jag tolkar171 varje elevs172 situation i skol-
klassens sociala samvaro. Tolkningen baseras på det som den enskilde ele-
ven gett uttryck för vid den individuella kartläggningen samt vad elevens 
klasskamrater gett uttryck för gällande dennes situation. Sammantaget in-
nebär detta analyssätt att varje elevs situation synliggörs ur flera elevers per-
spektiv. Följande frågor ligger till grund för denna analys: 
 

1. Uppfattar sig eleven kränkt i skolklassens sociala samvaro, vid 
kartläggningstillfället? 

2. Har eleven gett uttryck för rädsla för utanförskap173 eller har 
andra elever i skolklassen uttryckt detta? 

3. Gynnas eller begränsas eleven av skolklassens dominerande nor-
mer? 

4. Upplever eleven på något sätt sin position ifrågasatt av elever 
inom den egna gruppen? 

5. Upplever eleven på något sätt sin position utmanad av andra ele-
ver i skolklassen?  

6. Upplever eleven på något sätt sin position hotad av elever inom 
den egna gruppen? 

 
I ovanstående analys skiljer jag på att uppleva sig ifrågasatt och att uppleva 
sin position hotad av elever inom den egna gruppen. Med att elever upplever 
sin position ifrågasatt av elever inom den egna gruppen avses att position-
erna inom gruppen inte är statiska på så sätt att andra elever inom gruppen 
är intresserade av att inta deras position. Med att uppleva sin position hotad 
avses att det förs en kamp samt konflikttagande mellan eleverna i gruppen 
där eleven upplever att elever inom gruppen vill utesluta hen.  
 
 
 

                                                      
171 Observera att det inte görs någon utredning, i juridisk mening (se Skollagen 
2010:800) i syfte att utreda om det handlar om en kränkande handling eller ej. 
172 I följande analys redogörs för min tolkning av hur var och en uppfattar kampen 
och dynamiken i klassens sociala samvaro.  
173 Med rädsla för utanförskap avses att en elev känner oro för att förlora en position 
inom den egna kamratgruppen. 
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1. Eleven uppfattar sig kränkt men innesluten i skolklassen. Be-
rörs inte av skolklassens dominerande normer.174 [f]175  

2. Eleven uppfattar sig kränkt men innesluten i kamratgruppen. 
Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro – 
kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla för 
utanförskap.176 Begränsas av skolklassens dominerande nor-
mer. Eleven upplever positionen utmanad av elever i skolklas-
sen. [f] 

3. Eleven uppfattar sig lite kränkt men innesluten i skolklassen. 
Har gett uttryck för rädsla för utanförskap. Berörs inte av 
skolklassens dominerande normer. Eleven upplever positionen 
utmanad av elever i skolklassen. [p] 

4. Eleven uppfattar sig kränkt men innesluten i skolklassen. 
Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro – 
kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla för 
utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande normer. 
Eleven upplever positionen utmanad av elever i skolklas-
sen.[p] 

5. Eleven känner sig trygg och ger uttryck för att vara i ett till-
stånd av autonomi – ingen rädsla för utanförskap. Eleven fö-
refaller att gynnas av skolklassens dominerande normer. [p] 

6. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i kamratgrup-
pen. Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro 
– kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla 
för utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande nor-
mer. Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av 
elever inom den egna gruppen. Dessutom upplever eleven po-
sitionen utmanad av elever i skolklassen. [p] 

7. Eleven uppfattar sig kränkt och utesluten och har gett uttryck 
för rädsla för utanförskap. Berörs inte av skolklassens domi-
nerande normer. Eleven upplever positionen utmanad av ele-
ver i skolklassen. [p] 

8. Eleven uppfattar sig innesluten i skolklassen och ej kränkt 
men har gett uttryck för rädsla för utanförskap. Är ledare i 
sin kamratgrupp. Berörs inte av skolklassens dominerande 

                                                      
174 Här avses skolklassens tre dominerande normer.  Dessutom avses underordnade 
elevers svårigheter att leva upp till gällande gruppnormer.  
175 Beteckningen [f] visar att eleven är en flicka och [p] att eleven är en pojke. 
176 Rädsla för utanförskap innebär att eleven get uttryck för en oro som handlar om 
att tillvaron i kamtaratgruppen eller skolklassen är osäker. 
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normer. Eleven upplever positionen utmanad av elever i skol-
klassen. [p] 

9. Eleven är trygg – oberoende, utan rädsla för utanförskap. Är 
en ledare i sin kamratgrupp samt i skolklassen. Eleven förefal-
ler att gynnas av skolklassens dominerande normer. Eleven 
upplever positionen utmanad av elever i skolklassen. [f] 

10. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i skolklassen.  
Kan inte påverka sin situation och har gett uttryck för rädsla 
för utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande nor-
mer. Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av 
elever inom den egna kamratgruppen. Dessutom upplever ele-
ven positionen utmanad av elever i skolklassen.[p] 

11. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i gruppen. Upp-
lever en form av apati i skolklassens sociala samvaro – kan 
inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla för ut-
anförskap, är ledare i sin kamratgrupp. Begränsas av skol-
klassens dominerande normer. Eleven upplever positionen 
både ifrågasatt och hotad av elever inom den egna kamrat-
gruppen. Dessutom upplever eleven positionen utmanad av 
elever i skolklassen. [f] 

12. Eleven uppfattar sig ej kränkt men beskriver att hon utsätts 
för handlingar från kamrater och att dessa handlingar upplevs 
som obehagliga. Är innesluten, är inte rädd för utanförskap – 
bryr sig inte, är ledare i sin kamratgrupp. Eleven förefaller att 
gynnas av skolklassens dominerande normer. [f] 

13. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i kamaratgrup-
pen. Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro 
– kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla 
för utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande nor-
mer.  
Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av ele-
ver inom den egna grukamratppen. Dessutom upplever eleven 
positionen utmanad av elever i skolklassen. [p] 

14. Eleven uppfattar sig ej kränkt och innesluten. Har gett uttryck 
för rädsla för utanförskap. Berörs inte av skolklassens domi-
nerande normer. Elevens position verkar vara ifrågasatt av 
elever inom den egna kamratgruppen. [f] 

15. Eleven uppfattar sig ej kränkt, får vara med men vill inte. Är 
inte rädd för utanförskap. Eleven förefaller att gynnas av 
skolklassens dominerande normer. [p] 

16. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i kamratgrup-
pen. Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro 
– kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla 
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för utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande nor-
mer. Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av 
elever inom den egna kamratgruppen. Dessutom upplever ele-
ven positionen utmanad av elever i skolklassen. [f] 

17. Eleven uppfattar sig kränkt men innesluten i skolklassen. 
Dock uppfattar eleven sig utesluten ur kamaratgruppen. Upp-
lever en form av apati i skolklassens sociala samvaro – kan 
inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla för ut-
anförskap. Begränsas av skolklassens dominerande normer. 
Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av ele-
ver inom den egna kamratgruppen. [F] 

18. Eleven uppfattar sig mobbad och utesluten ur kamratgruppen. 
Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro – 
kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla för 
utanförskap. Begränsas av skolklassens dominerande normer. 
Eleven upplever positionen både ifrågasatt och hotad av ele-
ver inom den egna kamratgruppen. Dessutom upplever eleven 
positionen utmanad av elever i skolklassen. [f] 

19. Eleven uppfattar sig mobbad och utesluten. Upplever en form 
av apati i skolklassens sociala samvaro – kan inte påverka sin 
situation. Har gett uttryck för rädsla för utanförskap. Begrän-
sas av skolklassens dominerande normer. Eleven upplever po-
sitionen både ifrågasatt och hotad av elever inom den egna 
kamaratgruppen. Dessutom upplever eleven positionen utma-
nad av elever i skolklassen. [p] 

20. Eleven uppfattar sig inte kränkt eller utesluten. Eleven upple-
ver hög grad av autonomi. Har gett uttryck för rädsla för ut-
anförskap. Eleven förefaller att gynnas av skolklassens domi-
nerande normer. Eleven upplever positionen ifrågasatt av ele-
ver inom den egna kamratgruppen.[p]  

21. Eleven uppfattar sig inte kränkt, är inte rädd för utanförskap 
– bryr sig inte – berörs inte, är ledare i sin kamaratgrupp, är 
innesluten. Trots detta får eleven ej respekt från kamrater vad 
gäller faktakunskaper kring sitt stora intresse vilket jag tolkar 
som en känsla av förnedring. Eleven förefaller att gynnas av 
skolklassens dominerande normer. Eleven upplever positionen 
utmanad av elever i skolklassen. [p] 

22. Eleven uppfattar sig kränkt och utesluten ur skolklassen. Har 
gett uttryck för rädsla för utanförskap. Berörs inte av skol-
klassens dominerande normer. Eleven verkar uppleva posit-
ionen utmanad av elever i skolklassen. [p] 

23. Eleven uppfattar sig mobbad men innesluten i kamratgrup-
pen. Upplever en form av apati i skolklassens sociala samvaro 
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– kan inte påverka sin situation. Har gett uttryck för rädsla 
för utanförskap, är ledare i sin kamratgrupp. Eleven begrän-
sas av skolklassens dominerande normer. Eleven upplever po-
sitionen både ifrågasatt och hotad av elever inom den egna 
kamratgruppen. Dessutom upplever eleven positionen utma-
nad av elever i skolklassen. [f] 

24. Eleven uppfattar sig kränkt, uppfattar sig lite utesluten av två 
elever i en annan kamratgrupp. Är ledare i sin kamratgrupp 
och är inte rädd för utanförskap. Eleven förefaller att gynnas 
av skolklassens dominerande normer. Eleven upplever posit-
ionen utmanad av elever i skolklassen. [f] 
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Bilaga 3. Problemformuleringar i förändrings-
processen 
Förändringsprocessen i aktionsforskningsansatsen kan följas genom studi-
ens fyra problemformuleringar som formuleras av forskare och lärare till-
sammans utifrån ett utkast. Dessa formuleringar presenteras i följande 
stycke liksom processen för deras tillblivelse. Diskussion mellan lärare och 
forskare förs via e-mail och samtal om hur problemformuleringarna ska ut-
formas för att kunna få rätt nivå på förbättringsansatsen. Utkast till studiens 
första problemformulering: Lärare har under hela högstadieperioden efter-
strävat att skapa ett bättre gruppklimat i klassen. Kränkande handlingar 
mellan eleverna har inte uppmärksammats av vuxna inom skolan. Hur kan 
man skapa en öppenhet inom och mellan grupperna i klassen? Hur kan lä-
rare få förståelse för det som styr grupperingarna?  

Efter diskussion förändras formuleringen och utgångspunkten för det vi-
dare arbetet blir följande:  

 
Problemformulering nr. ett [Fl. 1:3]: 
Lärare har under hela högstadieperioden eftersträvat att skapa ett bättre 
gruppklimat i klassen. Kränkande handlingar mellan eleverna har inte upp-
märksammats av vuxna inom skolan i den grad att det kan vara förkla-
ringen till klimatet i klassen. Hur kan man skapa en öppenhet inom och 
mellan grupperna i klassen? Hur kan lärare få förståelse för det som styr 
grupperingarna?  

Följande formulering hade jag själv föredragit som studiens första pro-
blemformulering: De kränkande handlingar som uppmärksammats har inte 
bedömts som så allvarliga att de skulle kunna utgöra förklaringen till kli-
matet i klassen. Anledningen till att lärarna inte vill formulera att kränkande 
handlingar uppmärksamms av dem är att de anser att det är något annat än 
kränkande handlingar som utgör problemet. När vi träffas vid nästa tillfälle 
ändras den tidigare formuleringen. 

 
Problemformulering nr. två [Fl. 1:17]: 
Kränkande handlingar och normer som styr dessa har uppmärksammats. 
Dessa skulle kunna vara orsaken till det gruppklimat som råder i klassen. 
Hur kan man få var och en medveten om sin roll i det som sker och öppen 
för förändring? 
 
Mitt förslag till problemformulering nr. tre: 
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De elever som har en hög position och som upprätthåller de dominerande 
normerna har visat sig vara ovilliga till att ändra på sina beteenden. Dessa 
elever försvarar sina beteenden och tycker inte att de behöver ta ansvar för 
att förbättra klimatet i klassen. Hur kan dessa elever medvetandegöras om 
sitt ansvar för att medverka i klassens förbättringsarbete? 

 Camillas reflektion på mitt förslag till problemformulering nr. tre, (mail-
kontakt): 

Formuleringen låter bra men det jag funderar över är om man ska byta ut 
”visat sig ovilliga” till något annat för min uppfattning är inte att dom är 
ovilliga utan kanske mer oförmögna… Hade de varit klart hade de ju hoppat 
av studien… Känns lite konstigt att säga att t.ex Caroline är ovillig efter att 
ha suttit säkert 2 timmar och pratat. Ovillig tolkar jag som att man bara 
struntar i det. De jag har pratat med har jag känt att alla utom Tobias varit 
samarbetsvilliga och försökt förstå hur jag menar. ”tycker inte att de behöver 
ta ansvar” känner jag också mer lutar åt ”vet inte hur de ska ta ansvar”. Jag 
tror dom VILL ändra sig men inte vet hur och då faller man tillbaks i sitt 
invanda beteende… fast det kanske är jag som blivit lite vek… de kanske är 
mer utstuderat elaka än jag tror… Mvh  Camilla 

De fyra lärarna är överens om att de normsättande eleverna inte är ovilliga 
att förändra sina negativa beteenden utan att det istället handlar om att de 
inte har förmågan. 

 
Problemformulering nr. tre [Fl. 2:21]:  
De elever som har en hög position och som upprätthåller de dominerande 
normerna tycks vara oförmögna att ändra på sina beteenden. Dessa elever 
försvarar sina beteenden och är motvilliga till att ta ansvar för att förbättra 
klimatet i klassen. Hur kan dessa elever medvetandegöras om sitt ansvar för 
att medverka i klassens förbättringsarbete? 

Tre av lärarna och jag själv är överens om att ändra på problemformule-
ring nr. tre för att vi förstår att de normsättande eleverna är motvilliga till 
att ändra på sina negativa beteenden. Läraren Nisse anser att den tredje 
problemformuleringen fortfarande bör gälla. Majoriteten får här avgöra. 
Följden blir således att en ny problemformulering, nummer fyra görs. 

 
Problemformulering nr. fyra [Fl. 3:4]: 
De elever som har en hög position och som upprätthåller de dominerande 
normerna har visat sig vara ovilliga till att ändra på sina beteenden. Dessa 
elever försvarar sina beteenden och tycker inte att de behöver ta ansvar för 
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att förbättra klimatet i klassen. Hur kan dessa elever medvetandegöras om 
sitt ansvar för att medverka i klassens förbättringsarbete? 

Observeras bör att benämningen ovilliga återkommer från mitt förslag 
till Problemformulering nr. 3 [Fl. 2:21].  
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Bilaga 4. Sociografisk inventering ur ett pedago-
giskt och perspektiv 

 
                                    enligt H. Jenvén  

 
 

 
Metod att kartlägga normer, kränkande handlingar och mobbning ur ett 
perspektiv son kan betraktas som möjligheter respektive begränsningar att 
komma till tals och bli lyssnad på för årskurs 6-9. 
 
Kartlägger hur var och en upplever sin situation i klassens sociala gemen-
skap. 
 
Metoden synliggör normer, kränkande handlingar och mobbning eftersom 
de är länkade till varandra. 
 
Metoden består av två delar: 
 
1. Positioneringstrappa (sid. 2) 
 
2. Samtalsfrågor (sid. 3)  
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”Hur ni har det tillsammans i klassen” 

Grupperingar                          Individuella positioner

Översta steget (Nivå 1): Hög position
Nedersta steget (Nivå 5): Låg position

1

2

3
4

5

2

3

4

5
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Intervjuguide  VT-2010 

 
Information till eleven innan intervjun:  
Klasspusslet beskrivs. 
Ingen lärare eller elev kommer att få se din kartläggning/ det du skrivit. 
Viktigt att du säger hur du tycker att det är – så här tycker jag att det är. 
Allt är rätt som du säger. 
 

1. Berätta lite om dig själv 
 
2. Sätt ut positioneringar – beskriv nivåerna 
 
3. Sätt ut grupperingar – beskriv nivåerna – stryk under den eller de som 
bestämmer 
 
4. På en skala 1-10 hur ser du på dina möjligheter att delta i den sociala 
samvaron – hur trivs du i klassen? 
 
5. Varför har du placerat dig själv på den nivå du gjort?  
 
6. Vilken nivå skulle du vilja vara på? 
 
7.  Hur tror du att de, som enligt dig befinner sig längst upp, upplever sin 
situation?  
 
8. Hur tror du att de, som enligt dig befinner sig längst ner, upplever sin 

situation?  
 
9.  Hur upplever du din situation i den grupp som du tillhör? 
 
10. Hur upplever de sin situation som befinner sig i en grupp på den lägsta 
nivån? 
 
11. Frågor riktade mot grupperingar och vissa ämnen. 
 
12. Vad menar du med respekt i klassen?  
 
13. Vad menar du med tolerans i klassen? 
 
14. Hur upplever du din möjlighet att komma till tals? 
 
15. Upplever du att någon begränsar din möjlighet att komma till tals? 
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16. I så fall på vilket sätt sker det?  
 
17.  Finns det möjlighet för dig att få hjälp? Hur ser den hjälpen i så fall ut? 
 
18. Hur upplever du att du låter andra komma till tals? 
 
19. Hur upplever du att du blir respekterad av dina skolkamrater? 
 
20. Hur upplever de som befinner sig längst ner att de blir respekterade? 
 
21. Hur kan de övriga eleverna se att de längst ner känner sig respekterade? 
 
22. Skulle du kunna göra något för att förbättra situationen för de utsatta?  
  I så fall på vilket sätt? 
 
23 Hur upplever du att du själv respekterar dina klasskamrater? 
 
24. Hur länge har det sett ut så här? 
 
25. Kan lärarna göra något åt det här? (Elevens bild av trappan) 
 
26. Hur skulle det perfekta idealet mellan er i klassen vara om du fick be-
stämma? (Återkoppling till trivselsiffran) 
 
27.  Är det något som du sagt här (i intervjun) som du inte vill att dina 
lärare ska få reda på? 
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Bilaga 5. Medgivandeblankett personal 
 
MEDGIVANDE 
för personal deltagande i studie om elevers sociala samvaro 
 
Studie: 
Studiens övergripande syfte är att vinna kunskap om elevers sociala sam-
varo i en klass utifrån positioneringar och grupperingar samt att undersöka 
om och hur denna sociala samvaro kan utvecklas. En utgångspunkt är att 
varje enskild elev har en viktig kunskap om sin egen situation i klassens 
sociala samvaro.  En annan utgångspunkt är att lärare behöver få ta del av 
denna kunskap för att förstå varje elevs situation och därmed kunna arbeta 
med att förbättra klassens sociala samvaro.   
Detta skall studeras under tre terminer i en klass där lärarna ser ett behov 
av att bättre förstå den sociala samvaron mellan eleverna. Örebro Universi-
tet är forskningshuvudman för projektet. 
 
Metod: 
Undersökningen kommer att bestå av olika former av intervjuer med elever. 
Dessa intervjuer som forskaren gör dokumenteras med hjälp av MP-3 spe-
lare. Studien inleds med en grundläggande kartläggning där varje elev får 
möjlighet att beskriva den sociala samvaron i klassen utifrån bl.a position-
eringar och grupperingar - hur eleven upplever att det är och hur de vill att 
det ska vara. Deltagande lärare kommer att få göra liknande kartläggningar 
som sedan diskuteras i fokusgrupper.  Efter att forskaren analyserat elever-
nas kartläggningar presenteras dessa i en sammanfattad version för lärarna. 
Därefter kommer lärarna med kartläggningsresultatet som underlag söka 
utveckla den sociala samvaron i klassen enligt en aktionsforskningsmodell 
under elevernas återstående tid på högstadiet. Forskaren kommer inte att 
medverka i elevernas dagliga verksamhet. Däremot kommer forskaren vid 
några tillfällen genomföra intervjuer med eleverna enskilt eller i grupp un-
der studiens gång. Intervjuerna kommer att ske på tid och plats som bestäms 
i samråd med undervisande lärare.  
Lärarna kommer kontinuerligt under studiens gång tillsammans med fors-
karen träffas i fokusgrupper för att utvärdera och planera arbetet i klassen 
enligt aktionsforskningens intentioner. Dessa träffar kan komma att video-
filmas. 
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Resultatredovisning, etik och sekretess: 
De medverkandes namn kommer att fingeras vid publicering av studiens 
resultat. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifie-
ring av individer kommer att handhas konfidentiellt och under tystnadsplikt 
i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Insamlade data kommer 
endast att användas inom studien. Samtliga deltagande lärare, föräldrar 
vars barn deltar i studien samt elever som deltar kommer att få skriftlig 
information och skriva under medgivande innan studiens start (se nedan). 
Allt inspelat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen otill-
börlig utanför projektet kan få tillgång till det. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och personal kan när som helst 
välja att avbryta sin medverkan.  

         Ja, jag deltar i studien och tillåter att de videofilmade sekvenserna an-
vänds som hjälp vid studiens analys. 

 Nej, jag vill inte medverka i studien. 

Tack på förhand!       Hélène Jenvén 

helenejenven@hotmail.com  Tel.nr hem 0501-77266, mob. 070-    
       2557266 

mailto:helenejenven@hotmail.com
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Bilaga 6 Medgivandeblankett vårdnadshavare/
elev 

MEDGIVANDE 
för vårdnadshavares och elevs deltagande i studie om elevers sociala sam-
varo 

Studie: 
Studiens övergripande syfte är att vinna kunskap om elevers sociala sam-
varo i en klass utifrån positioneringar och grupperingar samt att under-
söka om och hur denna sociala samvaro kan utvecklas. En utgångspunkt 
är att varje enskild elev har en viktig kunskap om sin egen situation i klas-
sens sociala samvaro.  En annan utgångspunkt är att lärare behöver få ta 
del av denna kunskap för att förstå varje elevs situation och därmed 
kunna arbeta med att förbättra klassens sociala samvaro.   
Detta skall studeras under tre terminer i en klass där lärarna ser ett behov 
av att bättre förstå den sociala samvaron mellan eleverna. Örebro Univer-
sitet är forskningshuvudman för projektet. 

Metod: 
Undersökningen kommer att bestå av olika former av intervjuer med elever. 
Dessa intervjuer som forskaren gör dokumenteras med hjälp av MP-3 spe-
lare. Studien inleds med en grundläggande kartläggning där varje elev får 
möjlighet att beskriva den sociala samvaron i klassen utifrån bl.a position-
eringar och grupperingar - hur eleven upplever att det är och hur de vill att 
det ska vara. Efter att forskaren analyserat elevernas kartläggningar presen-
teras dessa i en sammanfattad version för lärarna. Därefter kommer lärarna 
med kartläggningsresultatet som underlag söka utveckla den sociala samva-
ron i klassen under elevernas återstående tid på högstadiet. Forskaren kom-
mer inte att medverka i elevernas dagliga verksamhet. Däremot kommer 
forskaren vid några tillfällen genomföra intervjuer med eleverna enskilt eller 
i grupp under studiens gång. Intervjuerna kommer att ske på tid och plats 
som bestäms i samråd med undervisande lärare.  

Resultatredovisning, etik och sekretess: 
De medverkande elevernas namn kommer att fingeras vid publicering av 
studiens resultat.  
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Alla personuppgifter som kommer oss till del kommer att behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga får ta del av dem. Tystnadsplikt gäller i en-
lighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Insamlade data kommer end-
ast att användas inom studien. Samtliga deltagande lärare, föräldrar vars 
barn deltar i studien samt elever som deltar kommer att få skriftlig inform-
ation och skriva under medgivande innan studiens start (se nedan). Allt in-
spelat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig 
person utanför projektet kan få tillgång till det. 
 
     
Medverkan i undersökningen är frivillig och vårdnadshavare till eleverna 
kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.  
 
        Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien och tillåter att     
        svaren från de gjorda intervjuerna får används inom ramen för denna     
        studie. 
 
       Nej, mitt barn ska inte medverka i studien. 
 
Datum:________________   
       
              
Elevens    
namn:___________________________________________________________ 
 
Underskrift (vårdnadshavare) 
:________________________________________________________________  
 
Underskrift (vårdnadshavare) 
:________________________________________________________________ 
 
Underskrift (elev) 
:________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack på förhand!                    Hélène Jenvén 
 
helenejenven@hotmail.com    Tel.nr hem 0501-77266, mob. 070-2557266                                                                            
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Bilaga 7. Förnyat medgivande 
 
För dig som personal som deltar i studie om elevers sociala samvaro görs härmed ett 
förnyat medgivande med anledning av att nu analyserad data visar på resultat som in-
ledningsvis inte kunde förutses. Det handlar om att eleverna använder sig av lärarnas 
roller på ett sätt som gagnar deras syften. Man skulle kunna förklara det som att de ele-
verna utnyttjar det faktum att ni lärare inte alltid är 100 procent eniga.  
 
Som ni vet fick vi fram tre dominerande normer bland eleverna. Något som kommit 
fram under tiden jag analyserat elevernas inbördes relationer är att era roller spelar en 
stor roll vad gäller framförallt två saker:  
 
Det första är i vilken grad eleverna tycks vilja förändra sina negativa beteenden i termer 
av kränkande handlingar.  
 
Det andra är att ni ofta tycks ta hänsyn till varandra. Detta tar sig uttryck i att ni lyfter 
fram varandra som personer med olika synsätt på läraruppdraget. 
 
Det jag nu fått fram i mina analyser är, att det finns några gällande normer som styr hur 
ni agerar som lärare. 
 
Min fråga till er nu är ifall ni nu tillåter mig att presentera och förklara detta i min av-
handling? Detta görs i så fall med hjälp av ”era röster” det vill säga genom citat av det 
inspelningsmaterial jag har samt den mailkonversation vi haft. All data är givervis av- 
identifierad med hjälp av ”fejkade” personnamn etc. 
 
Hélène Jenvén 
 
Datum:________________ 

Jag har härmed tagit del av ovanstående och lämnar mitt medgivande. 

 Medgivande:______________________________________________________ 

                               ( Deltagande lärares namnteckning) 

Namnförtydligande:_______________________________________         
  

Hélène Jenvén, helenejenven@hotmail.com 
Tel: 0501-772 66 (bostad), 070-255 72 66 (mobil) 
     

mailto:helenejenven@hotmail.com
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Bilaga 8. Två resultat från kartläggningarna 
Nedan presenteras två resultat177 som ligger till grund för förbättringsar-
betet som lärare och elever tillsammans bedriver under tre terminer. 

Delbeskrivning A [Fl. 1:10]  
Detta resultat visar grupperingar och positioneringar samt skolklassens do-
minerande normer. Exemplet nedan, figur 5 visar hur eleven Sara position-
erar och grupperar sig själv och sina kamrater.  
 
 
 

Figur 5 ”Saras trappa” - Grupperingar 

Figuren synliggör och visar hur en elev genom att gruppera sig själv och sina 
klasskamrater i en hierarkisk struktur kan beskriva klassens dominerande-
normer samt hur grupperingarna är positionerade i förhållande till 

                                                      
177 Ytterligare tre delbeskrivningar görs.  Syftet med två av dessa är att få ta del av 
elevernas synpunkter och visioner vad gäller hur den optimala situationen i skol-
klassens sociala samvaro skulle kunna ta sig uttryck. När det gäller den tredje är det 
ett underlag för lärarna som visar hur var och en av eleverna uppfattar sin egen 
situation i klassen och relationen till de övriga. Delbeskrivningarna presenteras dock 
inte vidare. 

 

Sofia, Jessica, 
Sara 

Tobias, Markus,  
Mathias, Daniel,  
Robin, Linus,  
Adam 

Alexander,  
Abbas, 
Martin, Jesper 

Lovisa, Elin 
Linnea, 
Sanna, 
Emina 

Caroline, Lisa 
Louise, Albin, 
Carl 

1 De som märks mest 
     i klassen, de som  
   ”hörs” mest och är  
    mest ”populära” 
 2 Märks lite mindre 

    är duktiga och har     
    bra betyg. 

3 ”Hörs lite mindre     
    än andra, men man    
    lägger märke till.  

4 Hörs och märks    
     mindre än de på   
     nivå 3. 

5 Märks minst 
    (dock inte till utseende), 
    är ganska lågmälda. 

Översta steget (Nivå1): Hög position 
Nedersta steget (Nivå 5): Låg position 
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varandra. Dessutom synliggörs elevens position i förhållande till övriga 
grupperingar. De understrukna namnen tillhör elever som Sara upplever 
som ledande i respektive grupp. Lärarna får under en nätverksträff [Fl.1:12] 
ta del av elevernas grupperingar på positioneringstrappan i form av en sam-
manfattad bild (exempel se figur 5). 

Delbeskrivning C [Fl. 1:10] 
Detta resultat redovisar hur de kränkande handlingar som synliggjorts vid 
den sociografiska inventeringen [Fl. 1:4] presenterats för lärare och elever 
[Fl. 1:12, 2:6]. Det exempel som visas nedan (figur 6) beskriver eleven Al-
bins situation vid kartläggningstillfället. Albin är den elev som av de andra 
uppfattas som att han aktivt, på egen hand eller tillsammans med andra, på 
något sätt uppträder nedsättande gentemot de elever som finns markerade i 
de ofärgade rutorna. Dessa sociogram ingår som kartläggningsresultat i för-
bättringsarbetet. 
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Figur 6.  Sociogram med fokus på kränkningar. 

Sofia, Sara och Jessica       Elin, Lovisa, Sanna, Linnea 
och Emina 

Alexander 

Jesper, Martin,  
Abbas och Alexander  

Albin 

Jesper, Lisa, Sanna  
Lovisa och Elin 

18. ”Carl och Albin re-
tar/kallar Jesper, Lisa, 
Sanna, Lovisa och Elin 
för ’stud’.” 

1. ”Albin, Carl, Louise, Caroline och 
Lisa hånskrattar åt Sofia, Sara och Jes-
sica.”  
2. ”Albin, Carl, Louise, Caroline och 
Lisa pratar inte och tar inte kontakt 
med Sofia, Sara och Jessica.” 
 3. ”Carl, Albin, Caroline och Louise 
är jätteelaka och säger ’har du ont i 
tån eller i fingret’ till Sara, Sofia och 
Jessica om de inte är med på idrotten.” 
4 ”Louise, Caroline och Albin pratar 
inte med Sara, Jessica eller Sofia och 
pratar de med dem så hackar de eller 
härmar de – de liksom verkligen inte 
finns.” 
5. ”Caroline, Louise, Albin och Carl 
har retat Jessica för att hon gillar 
marsvin.” 
6. ”Sara, Jessica och Sofia blir retade 
genom kommentarer om att de beter 
sig konstigt och är fula från Carl och 
Albin.” 
7. ”Albin säger dumma saker till 
Sara, Sofia och Jessica.”  
8. ”Albin och Carl kommenterar Sa-
ras, Sofias och Jessicas kläder.” 
9. ”Carl och Albin visar inte Sofia, 
Sara och Jessica respekt eftersom de 
stör sig på att dessa inte gör något på 
lektionerna.” 
10. ”Albin härmar och upprepar när 
Sara, Sofia och Jessica inte vill vara 
med på gympan t.ex. upprepar ’oooh 
jag har så ont i tån, sjuuuk’.” 
11. ”Albin, Adam och Carl retar Sara, 
Sofia och Jessica genom att upprepat 
fråga ut och tjata om varför de inte 
deltar i olika aktiviteter.” 
 
12. ”Elin får nedsättande kommenta-
rer från Louise, Caroline och Albin om 
hon inte har MVG på ett prov.” 
13. ”Ibland svarar Louise, Caroline 
och Albin bara Elin med ett kort svar – 
ja, nej.” 

16.”Carl och Albin retar 
Jesper, Martin, Abbas 
och Alexander.” 
17. ”Albin och Carl 
skrek fula ord till Alex-
ander under matchen.” 

22. ”Louise, Caroline, Carl och Albin pratar 
privata saker (sport & fritid) med varandra - 
rakt ut över klassrummet. De blir trots tillsägel-
ser aldrig riktigt tysta.” 
23. ”Carl, Albin, Louise och Caroline är hög-
ljudda och skriker åt varandra i klassrummet.” 
24. ”Louise, Caroline, Lisa, Albin och Carl kan 
börja skratta om någon säger fel och få andra 
att hänga på.” 
25. ”Albin, Carl, Mathias, Linus, Robin, Tobias 
och Marcus säger på ett nedlåtande sätt ’kött-
huvud, pucko’, och idiot till kamrater som gör 
fel.” 
26. ”Carl, Mathias och Albin kommenterar och 
skrattar åt elever som svarar fel eller säger nå-
got konstigt på lektioner.” 
27. ”Carl, Mathias och Albin svär och säger 
emot lärare så att andra elever skrattar.” 
28. ”Carl, Albin, Louise, Caroline och Lisa pra-
tar skit om elever: t.ex. att Alexander är tjock, 
Adam luktar och är ’svettig och flötig’ och att 
Mathias är ’stor, fet och ful’.” 

19.”Albin, Carl, Caroline, Louise  
och Lisa ser ner på ’Björbybor’.” 
 

”Björbybor” 

21.  ”Louise, Caroline, Lisa,  
Albin och Carl visar inte alla  
kvinnliga lärare respekt.” 

14.”Albin, Caroline, Louise och Lisa 
hälsar inte alltid på oss i skolan”. 
15.”Caroline, Louise och Albin vi-
sar att vi är ’töntar’.” 

20. ”Albin och Mathias retar 
Alexander om han säger något 
som de inte tycker t.ex. en låt 
han tycker om som de tycker är 
för gammal.” 
 

Lärare  

Elin       Klassen 
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Bilaga 9. Aktionsforskningens nätverksträffar 
 
 
Studiens 14 nätverksträffar 
Nätverksträff nr. 1 [Fl. 1:3], 2010-01-18, fyra deltagande lärare, 1 h. 
Syftet var att träffa lärarna och presentera studiens syfte och upplägg samt 
lämna samtyckesblanketter för att få deras påskrift. 

 
Nätverksträff nr. 2 [Fl. 1:5], 2010-03-11, fyra deltagande lärare, 2 h. 
Syftet var att ge lärarna praktisk information: Maillista, boka tider för nät-
verksträffar, skriva under en reviderad samtyckesblankett samt tillsammans 
formulera studiens inledande problemformulering utifrån det förslag jag 
hade med mig. Lärarna ombads föra loggboksanteckningar enligt bifogad 
mall som stöd för diskussioner vid kommande nätverksträffar. 
 
Nätverksträff nr. 3 [Fl. 1:7], 2010-04-22, 4 deltagande lärare, 1h 30 min. 
Syftet var att lärarna skulle göra sina individuella kartläggningar samt dis-
kutera varför lärarna ville ändra formuleringen av en mening i den inle-
dande problemformuleringen. 
 
Nätverksträff nr. 4 [Fl. 1:11], 2010-04-27, fyra deltagande lärare, 1h 30 
min. 
Syftet var att samtala om och jämföra lärarnas individuella kartläggningar 
med varandra. 
 
Nätverksträff nr. 5 [Fl. 1:12], 2010-05-20, fyra deltagande lärare, 2h. 
Syftet var att reda ut/diskutera definition av begreppen kränkning, mobb-
ning och trakasserier, skolans fem demokratiska värden, en av studiens ut-
gångspunkter: skolan som ett administrativt och socialt system. Lärarna 
fick ta del av resultatet från kartläggning A, ”Klassen ur ett grupp- och 
normkritiskt perspektiv” samt kartläggning B, ”Så här vill vi ha det i klas-
sen”. Genomgång av uppgiften, ”Uppgift i anslutning till analys A” (redo-
visas ej). 
 
Nätverksträff nr. 6 [Fl. 1:13], 2010-05-27, fyra deltagande lärare, 2h 30 
min. 
Syftet var att presentera lärarnas skriftliga reflektioner från uppgift i anslut-
ning till kartläggning A och resultaten från kartläggning C, ”Handlingar 
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som av eleverna upplevs som nedsättande och på något sätt kränkande” 
(redovisas ej). Genomgång av uppgiften, ”Uppgift i anslutning till analys 
C” som lärarna ombads göra till nästa nätverksträff.  
Nätverksträff nr. 7 [Fl. 1:14], 2010-05-31, fyra deltagande lärare, 1h 30 
min. 
Syftet var att presentera resultat från kartläggning D, ”Så här kan vi göra” 
– elevcitat och från kartläggning E, ”Analysresultat av hur var och en av 
eleverna uppfattar sin egen situation i klassen och relationen till de övriga” 
samt planering av nästa nätverksträff. Syftet var att informera eleverna och 
göra dem delaktiga i det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Nätverksträff nr. 8 [Fl. 1:15], 2010-06-03, fyra deltagande lärare, 1h 20 
min. 
Syftet var att tillsammans diskutera vilka resultat från kartläggningarna 
som ska presenteras för eleverna veckan därpå samt hur det kan ske. Lä-
rarna fick också ge förslag på tre saker som kändes angelägna att ta tag i 
utifrån vad som framkommit genom kartläggningarna.  
 
Nätverksträff nr. 9 [Fl. 1:17], 2010-06-10, tre deltagande lärare, 1h 30 min. 
Syftet var att tillsammans formulera studiens andra problemformulering 
samt boka individuella intervjuer med lärarna v. 33. 
 
Nätverksträff nr. 10 [Fl. 2:4], 2010-08-19, fyra deltagande lärare, 1h 20 
min. 
Syftet var att ge lärarna information om studiens nya inriktning. Att tillsam-
mans planera klassföreståndarnas individuella samtal med eleverna om re-
sultaten från Kartläggning C, ”Handlingar som av eleverna upplevs som 
nedsättande och på något sätt kränkande ” samt planera för att upprätta 
ett kontrakt med eleverna med fokus på att motverka kränkande hand-
lingar. Vi gick igenom förändringarna i den juridiska delen när det gäller 
mobbning, kränkande handlingar och diskriminering. Barn och elevskydds-
lagens införlivande i Skollagen kap. 14 samt hur man i denna definierar 
kränkning, mobbning etc. Dessutom lyftes skolans båda uppdrag socialisat-
ion och kvalifikation fram. 
 
Nätverksträff nr. 11 [Fl. 2:9], 2010-09-27, två deltagande lärare, 1h 30 min. 
Syftet var att klassföreståndarna skulle redogöra för sina första nio elev-
samtal utifrån resultaten i Kartläggning C.  
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Nätverksträff nr. 12 [Fl. 2:18], 2010-11-25, tre deltagande lärare, 2h 30 
min 
Syftet var att redovisa lärares elevsamtal samt reflektioner med fokus på 
förändrade beteenden hos eleverna.  

 
Nätverksträff nr. 13 [Fl. 3:14], 2011-02-03, fyra deltagande lärare, 2h 15 
min. 
Syftet var att ge lärarna information om resultat från enkäter och tre 
gruppintervjuer om skolklassens dominerande normer. Att tillsammans dis-
kutera ändring av problemformulering nr. tre. 

 
Nätverksträff nr. 14 [Fl. 3:19], 2011-05-02, tre deltagande lärare, 1h 27 
min. 
Syftet var att diskutera hur förbättringsarbetet i skolklassen påverkas av 
lärares olika agerande när normsättande elever använder sig av lärare för 
att slippa ändra på sina beteenden. 
 
Frivillig avslutande träff [Fl. 3:23], 2011-06-14, tre deltagande lärare, 1 h. 
Syftet var att ur ett avhandlingsperspektiv presentera studiens preliminära 
resultat för lärarna samt ge dem möjlighet att ventilera och lyfta fram för 
dem viktiga synpunkter. 
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Bilaga 10. Etikprövning 
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