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Förord 
Denna uppsats hade inte varit möjlig utan många människors medverkan, hjälp, stöd och 

tålamod. 

 

Först vill jag rikta ett varmt tack till var och en av er flickor för att ni tagit emot mig och låtit 

mig ta del av ert liv och er vardag genom att låta mig observera er, trots att det ibland inte har 

känts så roligt att ha mina ögon på er. Tack, ni flickor som så öppet och klokt svarat på mina 

frågor. Ni alla har lärt mig väldigt mycket. Genom er generositet har ni gjort den här 

uppsatsen möjlig. 

 

Tack, alla pojkar i klassen, för att ni lät mig vara där och inte se er. 

 

Jag vill också tacka alla lärare, som lät mig närvara på era lektioner. Utan er vänlighet och 

generositet hade inte studien varit genomförbar. 

 

Jag vill rikta ett riktigt stort tack till min handledare Birgitta Plymoth som, trots att jag 

skickade stora textmängder, hittade svagheterna i mina resonemang och hjälpte mig att 

komma vidare. Tack för att du lät mig följa min egen väg, tack för din kloka ledning och ditt 

stora stöd. 

 

Tack, mamma Inga Ahrbom, för att du korrekturläst alla dessa sidor och kommit med 

konstruktiva förslag på förbättringar av språket och grammatiken.  

 

Mitt största tack går till mina barn, Frank, Karolina, Arvid och David, för att ni genom att dela 

med er av era skolerfarenheter har lärt mig att se och förstå hur skolan kan påverka elever. 

Den kunskapen bottnar djupare och har betytt mer för mig och för min möjlighet att skriva 

denna uppsats än något jag kunnat läsa mig till. Jag vill också tacka er för att ni stått ut med 

att jag suttit och skrivit alldeles för mycket och inte ägnat er den tid som ni är värda. 

 

Finspång, den 16 december 2004 

 

Lena Norberg 
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1. Inledning 
Svenska barn tillbringar minst nio år av sina liv i grundskolan. I Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, står det att: ”Eleven 

skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”1 Det står också att: 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 

därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”2  

 

Mina egna eleverfarenheter fick jag på 1960- och 70-talen, då det var andra läroplaner som 

gällde, men jag blev förvånad över att den skola mina barn började i, i mitten av 1990-talet, 

var så lik den jag mindes. Jag blev förvånad över att det fortfarande inte verkade vara 

självklart för alla lärare att visa respekt för eleverna och att arbeta för att skapa ”…en levande 

social gemenskap som ger trygghet och lust att lära”3 och att många lärare inte, på ett 

medvetet sätt, arbetade för att utveckla elevernas självkänsla. Dessa erfarenheter, som jag fick 

som förälder, ledde till att jag började på Grundskollärarprogrammet (GRU) år 2000. Jag 

tyckte att det behövdes fler i skolan, som arbetade för att eleverna skulle ges bättre 

möjligheter att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Nu, efter fyra års utbildning med 

sammanlagt drygt 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på fyra olika skolor, har jag sett 

att det finns många lärare som anstränger sig för att hjälpa eleverna till detta, men att andra 

inte verkar ägna det en tanke. Jag har också sett lärare som vill arbeta för att stödja elevernas 

självkänsla, men som inte riktigt vet hur de ska göra. Jag menar att det på alla nivåer inom 

skolan behövs en diskussion om dessa frågor, så att man kan utveckla en större kunskap och 

medvetenhet om hur elever påverkas av sin kommunikation samt utveckla förhållningssätt 

och arbetsmetoder som beaktar detta.  

 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 (Stockholm: Skolverket och Fritzes offentliga publikationer, 1999), s. 9. 
2 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
3 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
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Hur gör man då för att uppfylla Lpo 94:s målsättning att skapa ”…en levande social 

gemenskap som ger trygghet och lust att lära”4? Hur gör man för att elevernas självkänsla ska 

utvecklas på ett positivt sätt? För att ha möjlighet att utveckla metoder att arbeta med detta 

måste läraren våga och kunna se det som händer i klassrummet, förstå hur det påverkar 

eleverna samt hjälpa dem att hantera det. Psykologen Kjell Granström skriver att lärare ofta 

saknar inblick i elevernas inbördes interaktion, trots att den har stor betydelse för dem. Han 

menar att lärarna ofta försöker begränsa denna kommunikation, eftersom de ser den som en 

störning och inte som något som har ett värde. Detta medför också att eleverna försöker dölja 

den.5 För att lärare ska förstå, hur elevernas interna kommunikation påverkar deras 

självkänsla, krävs kunskap om elevernas behov av att bli sedda och positivt bemötta av sina 

klasskamrater. Det krävs även kunskap om hur lärare kan påverka kommunikationen så att det 

skapas ett tryggt klassrumsklimat. Min utgångspunkt är alltså att en levande social gemenskap 

är en förutsättning för att den enskilde elevens självkänsla ska utvecklas i en positiv riktning. 

 

Behovet av mer kunskap om hur man skapar ett tryggt klassrumsklimat är stort. Ett tecken på 

detta är en ökad efterfrågan på sätt att arbeta med konflikthantering från lärare och även från 

lärarstudenter, som jag tycker mig se.6 Tyvärr tycker jag inte att vi på GRU har fått studera 

metoder för att skapa bra klassrumsklimat i så stor utsträckning, som jag hade önskat, utan det 

blir upp till var och en att finna sin väg till detta.7 För att öka kunskapen inom detta område 

vill jag använda denna uppsats till att ta reda på mer om hur elevers interaktion i skolan kan 

påverka deras självkänsla. När vi vet mer om elevers kommunikation och de följder den kan 

få, har vi större möjlighet att påverka det känslomässiga klimatet i klassrummet på ett positivt 

sätt. 

 

                                                 
4 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
5 Kjell Granström, Dynamik i klassrummet Vad gör eleverna egentligen på lektionerna, FOG-rapport n:r 4 
(Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 1992), s. 9. 
6 Se till exempel Johan Tufvesson, ”Jösses så trötta vi är… men så kul det är!” i Lärarstudenten 5, (2004), s. 11.  
7 Lärarutbildningarna har, av Barnens rätt i samhället, BRIS, fått kritik för att de inte, i tillräcklig utsträckning, 
undervisar i ledarskap, konflikthantering, mobbning, grupprocesser och barn- och ungdomspsykologi. BRIS-
ombudet Karin Johansson har för BRIS räkning, gjort en kartläggning av hur de nya lärarutbildningarna 
undervisar inom dessa områden. Hon har kommit fram till att endast två av de 21 lärarutbildningar, som har 
svarat på deras frågor, ger tillräcklig utbildning i detta. Se Karin Johansson, BRIS Kartläggning av 
lärarutbildningarna, september 2004, http://www.bris.se/upload/library/material/briskartlaggning.pdf, 
2004-11-17. Olle Holmberg, chef för lärarutbildningen i Malmö hävdar däremot att BRIS drar helt felaktiga 
slutsatser av svaret som lärarutbildningen i Malmö givit på BRIS frågor. Se Olle Holmberg, 
http://www.mah.se/upload/LUT/Inblick/debatt/ollesvarb.pdf, 2004-12-09.  
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Studiens inriktning och avgränsningar 
För att lära mig mer om vad som händer med och bland eleverna har jag valt att studera och 

analysera hur några elevers inbördes kommunikation i klassrummet påverkar deras 

självkänsla. På detta sätt får jag syn på sådant som pågår i klassrummet, som det kan vara 

svårt att uppfatta om man inte särskilt sätter fokus på det. Lärare är ofta så upptagna med 

andra saker att det kan vara svårt för dem att upptäcka elevernas kommunikation med 

varandra. Vad är det egentligen som händer mellan eleverna? Hur bemöter de varandra och 

vad kan det innebära för hur deras självkänsla utvecklas? Jag har avgränsat studien till att 

gälla flickor i en klass 8. Genom att observera dem vill jag ta reda på hur de kommunicerar 

med varandra. Genom att sedan tolka och analysera detta ska jag också försöka förstå vad 

deras kommunikation innebär för deras självkänsla. All kommunikation sker i samspel och 

jag väljer perspektivet att undersöka vilka konsekvenser den ena flickans handlingar får för 

den andra. Denna avgränsning innebär att jag bortser från hur flickorna agerar för att påverka 

andras bild och bemötande av dem själva. Jag kommer även att intervjua dem om hur de 

själva uppfattar sin kommunikation med avseende på hur den påverkar deras 

identitetsutveckling. (Utveckling kan vara både positiv och negativ.)  

 

Jag väljer att observera flickor, eftersom jag tycker att det är svårare att se flickors 

kommunikation än pojkars. Pedagogerna Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg 

skriver att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar kommunicerar internt i 

klassrummet. Flickor kommunicerar på ett subtilare sätt än pojkar.8 Enligt pedagogen Elisabet 

Öhrn är det också skillnad på hur lärarna uppfattar pojkar och flickor. Lärarna talar om aktiva 

pojkar som individer, medan aktiva flickor uppfattas som ett kollektiv. Det finns till och med 

lärare som har svårt att skilja flickorna från varandra.9 Det är dock viktigt att påpeka, att jag 

genom att göra denna avgränsning deltar i ett osynliggörande av könsöverskridande 

relationer. Pedagogen Ingrid Karlson upptäckte, när hon intervjuade lärare och elever, att de 

inte berättade om relationer mellan pojkar och flickor om de inte blev uttryckligen tillfrågade 

om dessa. Hon upptäckte också att lärarna såg dessa relationer som mindre värdefulla än 

                                                 
8 Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg, Historien om flickor och pojkar: könssocialisation i ett 
utvecklingspsykologiskt perpektiv (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 223. 
9 Elisabet Öhrn, Könsmönster i klassrumsinteraktion: en observations- och intervjustudie av högstadieelevers 
lärarkontakter, Göteborg Studies in Educational Sciences 77 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 
Univ.1990), s. 179-180. 
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samkönade relationer. De såg dem till exempel som andrahandslösningar för elever som hade 

svårt att hitta kamrater av det egna könet.10 

 

Jag väljer att främst studera ickeverbal kommunikation. Enligt pedagogen Jonas Aspelin, är 

den ickeverbala kommunikationen viktig för relationen mellan dem som kommunicerar. Han 

utgår från socialpsykologerna Erving Goffman och Thomas J. Scheff när han menar att den 

också är bärare av emotionella budskap i större utsträckning än verbal kommunikation, som 

mer bär på innehåll och intellektuell förståelse.11 Han menar att det kan vara fruktbart att 

betrakta det verbala språket som det som handlar om vad som sägs och ickeverbal 

kommunikation som handlar om hur det sägs.12 Socialantropologen Fanny Ambjörnsson 

visar i sin studie av gymnasietjejer,13 att man inte kan avgöra stämningen i en grupp bara 

genom att lyssna på orden som sägs. Hon beskriver en tjejgrupp med arbetarbakgrund som 

använde ett grovt språk när de småpratade och småretades, som skulle ha uppfattats som 

mycket kränkande om det sagts med ett annat tonfall.14 Jag kommer, i någon mån, också att 

beakta flickornas verbala kommunikation, även om den ickeverbala utgör fokus för min 

undersökning.  

 

Att jag valt elever i grundskolans senare år beror på att de då ofta är friare att välja platser och 

kamrater i klassrummet än tidigare år, vilket gör att jag kan titta på om de använder sin 

placering för att inkludera eller exkludera kamrater. Att jag valt att studera flickor i år 8 beror 

på att de då har haft drygt ett läsår på sig att lära känna varandra sedan klassen bildades.  

 

Skolans organisation, lokaler, lärare och arbete utgör ramen för elevernas kommunikation och 

påverkar den. Att eleverna befinner sig i samma klassrum är själva förutsättningen för deras 

kommunikation. Därför är jag också intresserad av hur skolan påverkar den. 

                                                 
10 Ingrid Karlson, Könsgestaltningar i skolan: om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 
gränsöverskridande, Linköping Studies in Education and Psychology No. 91 (Linköping: Linköpings universitet, 
2003), s. 92-98. 
11 Jonas Aspelin, Klassrummets mikrovärld (Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag, Symposium, 1999), s. 20. 
12 Jonas Aspelin, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan: En interaktionistisk analys (Lund: Studentlitteratur, 
2003), s. 37. 
13 Fanny Ambjörnsson har valt att använda begreppet tjejer. Se Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: genus, 
klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm: Ordfront förlag, 2004), s. 29. 
14 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm: Ordfront 
förlag, 2004), s. 86-90. 
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Skolan 
Vad menas med ordet skola i Lpo 94:s formuleringar om att: ”Skolan skall sträva efter att 

vara…”15? Vem har ansvar för denna strävan?  

 

Skolans verksamhet styrs av skollagen. Enligt denna är kommunerna huvudmän för 

grundskolan.16 Privata skolor har andra huvudmän.17 Jag beskriver främst kommunernas 

ansvar för grundskolan. Det är huvudmännen som har ansvar för att utbildningen genomförs 

enligt bestämmelser i lagar och förordningar.18 Varje kommun ska utse minst en nämnd för att 

styra skolans verksamhet.19 Lagen stipulerar att det ska finnas rektorer, som har ansvar för att 

utveckla verksamheten.20 Rektors specifika ansvar beskrivs närmare  i bland annat Lpo 94.21 

Enligt skollagen har kommunerna ansvar för att använda lärare som har  relevant utbildning 

och för att anordna kompetensutveckling för sin personal.22 I Lpo 94 beskrivs lärares och 

andra anställdas ansvar. Ett sådant ansvar är att sprida samhällets värdegrund. Bland annat ska 

alla som arbetar i skolan ”…visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 

arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”.23 Lärarens specifika ansvar är bland 

mycket annat att ”…tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen…” och att ”…vidtaga nödvändiga åtgärder för att förebygga och motarbeta alla 

former av kränkande behandling…”.24 

 

Ovanstående innebär att det är huvudmännen som har det yttersta ansvaret för det som händer 

i skolan. De har ansvar för att tillsätta rektorer som kan och vill ta sitt ansvar för att utveckla 

verksamheten. Lärarna har ansvar för det dagliga arbetet med eleverna, men ska också ha 

möjlighet att utveckla detta arbete genom kompetensutveckling som ska anordnas av 

kommunen. 

                                                 
15 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
16 Lärarförbundet, Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer (Stockholm: Lärarförbundet, 
2002), s. 56, (Skollagen 1 kap. 4§). 
17 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 55, (Skollagen 1 kap. 3§). 
18 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 57, (Skollagen 1 kap. 2§). 
19 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 58, (Skollagen 2 kap. 1§). 
20 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 58, (Skollagen 2 kap. 2§). 
21 Lpo 94 är en förordning. Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 3, 9, 18-19. 
22 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 58, 59, (Skollagen 2 kap. 3§, 7§). 
23 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 10. 
24 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 11. 
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Alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Denna plikt motsvaras av en rätt att få utbildning 

inom det offentliga skolväsendet.25 Skolplikten innebär att barnen måste gå i skolan och inte 

kan sluta om de inte skulle trivas. 

 

Den skola barnen möter består av lektioner, som i regel genomförs i klassrum, grupprum och 

gymnastiksalar. Rasterna utgör också en betydande del av skoldagen för eleverna. Under 

rasterna befinner de sig oftast i skolans lokaler eller på dess skolgård. De äter i skolans 

matsal. Hela skoldagen är eleverna är omgivna av andra elever, både på lektioner och raster. 

Scheman styr var eleverna ska vara vid nästan varje tidpunkt. Lärarna är de representanter för 

skolmyndigheten som eleverna möter i skolan. Lärarnas planering och genomförande av 

undervisningen har stort inflytande över elevernas tillvaro under skoldagen. 

 

Skolans lärare, kamrater, arbetsuppgifter och lokaler kan upplevas som trevliga eller otrevliga 

av olika elever. Vissa elever kan känna sig sedda och bekräftade av sin omgivning och 

uppleva sig ha kontroll över sitt skolarbete, medan andra kan uppleva att de varken klarar av 

relationer eller arbete. För den enskilde eleven utgör allt detta skolan. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera hur flickors inbördes kommunikation i skolan 

påverkar deras självkänsla. Genom deltagande observation vill jag ta reda på vad de lär sig 

om sig själva av sina kamrater i skolan och hur lärarna och verksamheten i klassrummen 

påverkar deras kommunikation. Genom intervjuer vill jag också undersöka hur flickorna 

själva tolkar sin kommunikation och dess påverkan på deras självkänsla. Jag är även 

intresserad av att se om skolan strävar efter att vara ”…en levande social gemenskap…”26 och 

tar sin del av ansvaret för att utveckla elevernas självkänsla. 

                                                 
25 Lärarförbundet, Lärarens handbok, s. 68, (Skollagen 3 kap. 1§). 
26 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
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Som teoretisk utgångspunkt använder jag socialpsykologen och sociologen George Herbert 

Meads symboliska interaktionsteori, enligt vilken vi bygger upp vår identitet genom samspel 

med andra. Han menar att det sätt vi blir bemötta på formar vår självkänsla, både den vi är 

medvetna om och den som ligger utanför medvetandet.27 För att närmare analysera vad dessa 

möten innebär för den enskilda eleven använder jag socialpsykologen och sociologen Thomas 

J. Scheffs teori om att vi är beroende av att ha sociala band till våra medmänniskor och att 

känslorna stolthet och skam är de signaler som visar om dessa sociala band befinner sig i 

jämvikt eller är hotade.28 

 

 

Uppsatsens disposition 
Nedan följer en genomgång av den forskning om kommunikation, identitet och genus i 

skolan, som jag utgått ifrån samt en kommentar till denna. I kapitlet Teorier om 

kommunikation och identitet presenteras de teorier jag kommer använda i undersökningen. 

Därefter följer en presentation av min metod och olika överväganden jag gjort. Sedan följer en 

presentation av resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och 

avslutande diskussion. 

 

 

                                                 
27 George H. Mead, Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt (Lund: Argos Förlag, 
1995). 
28 Thomas J. Scheff, Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure (Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 1994), s. 4-16, 71-80. 

8  



Vad elever kan lära sig om sig själva 

2. Utgångspunkter för studien 
Den forskning som ligger till grund för studien har på olika sätt undersökt hur skolsituationen 

ser ut för elever och hur denna påverkar deras kommunikation, identitet och självkänsla. Efter 

en presentation av denna forskning följer en kommentar till den samt en presentation av 

ytterligare några utgångspunkter för denna undersökning. 

 

 

Forskning om kommunikation, identitet och genus i skolan 
Jag börjar med att presentera forskning som undersökt hur kommunikation mellan lärare och 

elever ser ut. Sedan tar jag upp forskning om elevers interna kommunikation och hur skolan 

påverkar denna samt forskning om vad som har tolkats som flickors specifika kommunikation 

och identitetsskapande. Sist presenterar jag forskning som behandlar frågan om hur skolan 

påverkar elevers självkänsla. 

 

 

Kommunikationen mellan lärare och elever påverkar elevernas identitet 
I dag finns det en hel del forskning om vad som händer i västvärldens klassrum. Den största 

delen av forskningen har undersökt den kommunikation som är planerad av läraren. På 1970-

talet gjorde sociologen Donald Broady begreppet den dolda läroplanen känt i Sverige genom 

en serie artiklar i tidskriften KRUT (Kritisk utbildningstidskrift) där han beskrev hur elever 

lärde sig helt andra saker i skolan än ämneskunskaper. Enligt Broady visar 

klassrumsforskning att den klassiska undervisningen ställde mer eller mindre outtalade krav 

på eleverna. De skulle bland annat kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, kunna 

vänta, kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt, kunna undertrycka egna erfarenheter samt 

underkasta sig lärarens makt.29 Dessutom – och kanske viktigast av allt – menar han att vissa 

elever lärde sig att de inte kunde lära sig.30 Jag uppfattar detta som att skolan därmed är med 

och formar en identitet hos eleverna som någon som kan – eller inte kan – lära sig, klara av 

vidare studier och därmed duga till viktiga poster i arbetslivet. Detta har, enligt Broady, under 

                                                 
29 Broady refererar bland annat en undersökning av Mette Bauer och Karin Borg samt Philip Jacksons Life in 
Classrooms. Det var Philip Jackson som gjorde begreppet The hidden curriculum känt. 
30 Donald Broady, Den dolda läroplanen, tredje förkortade utgåvan (Stockholm: Symposion, 1982), s. 10, 48-53. 
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långa tider varit ett av skolans syften: att sortera eleverna till olika utbildningar och arbeten. 

Han menar att det berodde mer på elevernas sociala bakgrund än på deras intelligens eller 

motivation om de lyckades eller inte lyckades i skolan och att det var bekvämt att de elever 

som misslyckades i skolan (ofta ur arbetarklassen) lärde sig att detta berodde på dem själva. 

Här berör han det faktum att skolan har betydelse för hur elevernas självkänsla påverkas 

genom att planera undervisningen så att de kommer att uppfatta sig själva som lyckade eller 

misslyckade elever. Broady påpekar också, att det är en myt att man skulle kunna förmedla 

kunskaper utan att samtidigt fostra eleverna.31 

 

Ungefär samtidigt som Broadys artiklar kom ut gjorde Paul Willis, forskare vid universitetet i 

Birmingham, en etnografisk studie av arbetarpojkars möte med skolan. I den beskriver han, 

hur en grupp arbetarpojkar med en identitet som vita, manliga arbetare tillsammans byggde 

upp en motståndskultur mot skolan, kanske beroende på att de insåg att de ändå inte hade en 

chans att lyckas där. Denna vägran att underordna sig skolan som institution, ledde dem, sakta 

men säkert, till okvalificerade arbeten.32  

 

Ovanstående författare har olika perspektiv på klassrumsinteraktion. Broady fokuserar på hur 

institutionen skolan reproducerar klassamhället genom undervisningens innehåll och form. 

Willis visar i sin studie att effekten av mötet mellan pojkarna och institutionen också blir en 

reproduktion av samhällets klassförhållanden, men hans fokus har varit pojkarnas motstånd 

mot institutionen skolan. 

 

Andra exempel på forskning, som i första hand fokuserar på hur skolan reproducerar 

klassamhället, är de lektionsanalyser som pedagogen Staff Calleveart, och sociologen Bengt 

A. Nilsson har gjort för att se hur den offentliga kommunikationen i skolan organiseras och de 

följder det kan få för elevernas möjlighet till framgång beroende på deras sociala bakgrund.33 

Även pedagogen Fritjof Sahlström har, genom noggrann samtalsanalys, studerat vilka regler 

                                                 
31 Donald Broady, Den dolda läroplanen, s. 10-11, 51-53. 
32 Paul Willis, Fostran till lönearbete, andra upplagan (Göteborg: Röda Bokförlaget AB, 1991). 
33 Staf Callewaert och Bengt-Arne Nilsson, Skolklassen som socialt system: lektionsanalyser (Lund: Lunds bok 
och tidskrifts AB, 1980), passim. 
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som styr kommunikationen i klassrum. Regler som vi inte är medvetna om, men som bidrar 

till att föra vidare klassamhället. 34 

 

Tidig genusforskning fokuserar också på hur könsrollerna reproduceras genom lärares 

kommunikation med eleverna. Språkvetarna Jan Einarsson och Tor G. Hultman har genom 

samtalsanalys studerat det språkliga samspelet mellan lärare och elever. De visar hur flickor 

och pojkar tidigt får olika roller i skolan och att dessa roller sedan förstärks under hela 

skoltiden.35 

 

Elisabet Öhrn, som har studerat den offentliga kommunikationen och skillnader mellan 

flickors och pojkars möjligheter och strategier för att bli synliga och få inflytande i klassrum, 

menar också att flickor, mer än pojkar, intresserar sig för relationer. Detta, anser hon, får 

konsekvenser för deras deltagande i den offentliga kommunikationen. Eftersom flickor mer än 

pojkar intresserar sig för att diskutera mellanmänskliga relationer även på den offentliga 

arenan, får de mindre utrymme där eftersom dessa erfarenheter inte har stort utrymme i 

skolans officiella agenda.36 

 

Pedagogen Jonas Aspelin har undersökt kommunikationens känslomässiga dimension då han, 

utifrån Thomas J. Scheffs teorier, studerat de sociala banden mellan lärare och elever. Han har 

på mikronivå, med hjälp av videokameror, studerat hur lärare och elever hanterar situationer 

som skulle kunna hota deras stolthet och därmed deras sociala band och situationer där de 

känner stolthet och trygghet för att banden är intakta.37 

 

Ovanstående klassrumsforskning har varit inriktad på kommunikation mellan lärare och 

elever och de konsekvenser den fått för elever ur främst klass- och genusperspektiv. Däremot 

har man inte tittat lika mycket på elevernas privata kommunikation. Inte heller på hur skolan 

påverkar deras emotionella utveckling.  

                                                 
34 Fritjof Sahlström, Up the hill backwards: on interactional constraints and affordances for equity-constitution 
in the classrooms of the Swedish comprehensive school (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: Univ.-bibl, 
1999), passim. 
35 Jan Einarsson och Tor G. Hultman, God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan (Malmö: Liber 
förlag, 1985), passim. 
36 Öhrn, Könsmönster i klassrumsinteraktion, s. 177- 183. 
37 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, passim. 
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Kjell Granström och Charlotta Einarsson kallar den lärarstyrda kommunikationen offentlig. 

De menar att forskningen har lagt tyngdpunkten vid denna, trots att den privata 

kommunikationen mellan elever har mycket större omfattning än den offentliga. Den privata 

kommunikationen elever emellan handlar delvis om undervisningen, men ofta om helt andra 

saker.38 Granström anser, att den privata kommunikationen ”måste betraktas som spontan och 

sprungen ur ett naturligt behov av kontakt med en annan människa”.39 Han pekar på, att 

tidigare klassrumsforskning kommit fram till, att läraren tar två tredjedelar av talutrymmet 

och att pojkarna talar två tredjedelar av elevernas tredjedel av talutrymmet.40 Men då, menar 

han, har man bara tittat på den offentliga kommunikationen. Granström kommer i en studie 

fram till att en genomsnittselev har 80-100 verbala eller ickeverbala kontakter med andra 

elever under en lektion. Alltså kommunicerar eleverna minst sex gånger mer med varandra än 

med läraren. Han pekar också på att läraren saknar kontroll över den privata 

kommunikationen.41 Trots detta påverkar lärarens organisering av skolarbetet elevernas 

privata kommunikation och detta får konsekvenser för elevernas identitetsutveckling och 

självkänsla. Granström menar, att vi inte bör se den icke-offentliga kommunikationen i 

klassrummet som något som stör ordningen eller kunskapsinhämtandet, utan att vi bör vara 

medvetna om, att den har ”…inslag av grundläggande personlighetsfostran som säkerligen har 

lika stor betydelse för eleverna som det officiella kunskapsinnehållet”.42  

 

 

Skolan påverkar elevers privata kommunikation och därmed deras självkänsla 
Den forskning jag tar upp har undersökt hur elevernas privata kommunikation påverkar deras 

identitet och självkänsla samt hur elever konstruerar sin världsbild tillsammans. När elever 

konstruerar en världsbild tillsammans, skapar de samtidigt en bild av sin egen och varandras 

plats i denna värld. Detta sker både direkt och indirekt. Eleverna får en identitet både genom 

hur de blir bemötta av kamraterna och genom att de, när de konstruerar en världsbild 

                                                 
38 Kjell Granström och Charlotta Einarsson, Forskning om liv och arbete i svenska klassrum: en översikt 
(Stockholm: Statens skolverk, 1995), s. 64-67, 77. 
39 Kjell Granström, Dominans och underkastelse hos tonårspojkar: en studie av icke-verbala 
kommunikationsmönster, SIC 34 (Linköping: Tema, Linköpings universitet 1992), s. 15. 
40 Han refererar till Jan Einarsson och Tor G. Hultman, Godmorgon pojkar och flickor. 
41 Granström, Dominans och underkastelse hos tonårspojkar, s. 18-19. 
42 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 15. 

12  



Vad elever kan lära sig om sig själva 

tillsammans, också placerar sig själva och blir placerade av andra i denna världsbild. Allt 

detta sker i en skolmiljö som på olika sätt påverkar denna kommunikation.  

 

Kjell Granström menar att det finns två projekt som pågår samtidigt i svenska klassrum: 
 
Det ena projektet är lärarens och syftar till att bibringa eleverna kunskaper och färdigheter. 
Det andra projektet är elevernas privata sökande efter identitet och bekräftelse på den egna 
personen, ett projekt som innebär att pröva och undersöka sina egna och kamraternas 
normer, åsikter, preferenser och att testa vuxenvärldens genuinitet och hållbarhet. Detta är 
ett livsprojekt av stor betydelse för elevens utveckling.43 

 

Alltså är det inte bara från läraren eleverna behöver ”…möta respekt för sin person…”44. 

Elevernas självkänsla utvecklas även – positivt och negativt – i interaktion med likar. Hur 

påverkar då skolan detta sökande efter identitet och bekräftelse? 

 

Skolan har en lång tradition av att försöka minimera kommunikation mellan elever. 

Granström tar bland annat upp att lärare använder bänkarnas placering, patrullering (vilket 

innebär att läraren vandrar mellan bänkarna), krav på att eleverna ska begära ordet och tala en 

i taget samt planering av arbetsuppgifter för att förhindra att eleverna kommunicerar med 

varandra.45 Denna tradition kan ha medfört att man inom dagens skola mycket litet beaktar 

hur den privata kommunikationen påverkar eleverna. Många i skolan har bortsett från att man 

bara genom att ha eleverna i skolan aktivt påverkar deras självkänsla och att detta kan få 

konsekvenser långt senare i livet. Kjell Granström beskriver lärarens roll så här: 
 
Läraren medverkar i det sociala samspelet i klassrummet, ofta på ett omedvetet sätt. Val av 
arbetsformer, exempelvis helklass eller grupparbete har nämligen konsekvenser inte enbart 
för kunskapsutvecklingen utan också i hög grad för personlighetsutvecklingen. 
Faktakunskaper lärs in och glöms bort utan större ingrepp i personligheten medan den 
sociala och personlighetsmässiga präglingen som sker i klassrummet kan få bestående och 
livsavgörande verkningar. Klassrumsarbete och grupparbete innebär i bästa fall en social 
miljö för mänskligt växande och ett tryggt och nyfiket sökande. I sämsta fall kommer de två 
”projekten” i konflikt med varandra. Lärarens officiella projekt och elevens privata har då 
givits en sådan inramning att båda fått mycket dåliga förutsättningar för att lyckas.46 

 

Här pekar Granström också på, att samspelet i klassrummet har betydelse för elevernas 

lärande. 

                                                 
43 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 22. 
44 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
45 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 10-12. 
46 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 22. 
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Pedagogen Anders Garpelin visar, att skolmyndigheten påverkar elevernas självbild redan 

genom att skapa en skolklass och därmed bestämma vilka elever som ska befinna sig i samma 

klassrum och därmed vara hänvisade till varandra. Garpelin har i avhandlingen Lektionen och 

livet, genom att göra observationer och intervjuer, följt en nybildad högstadieklass under tre 

år. Han visar hur svårt det kan vara för en del elever att finna sig tillrätta i den klass som 

skolorganisationen har skapat. Han kommer fram till att de elever som fått med sig många 

klasskamrater från årskurs 6 har en stor fördel vad det gäller möjligheter att välja kamrater 

under hela högstadietiden. De ungdomar som kom från samma skola bildade grupper som inte 

förändrades särskilt mycket under de tre åren klassen existerade. De som hade fått få 

klasskamrater med sig hade väldigt små möjligheter att välja andra kamrater än dem, de hade 

med sig från början. Det berodde både på att de på grund av solidaritet inte kunde lämna 

kamraterna ensamma och på att det kunde vara svårt för dem att anpassa sig till den kultur 

som rådde inom de övriga elevgrupperna. Eleverna hade i sina ursprungsskolor utvecklat 

olika elevkulturer. Några elever kom från skolor där eleverna hade en positiv inställning till 

skolan, medan elever från andra ursprungsskolor hade präglats mer av en motståndskultur. 

Garpelin menar att eleverna ofta gjorde trygga val, vilket alltså innebar att man var hänvisad 

till dem man hade med sig. Han visar också att en övervägande majoritet av dem som satt 

bredvid varandra på lektionerna var av samma kön.47 Garpelin visar tydligt att det är svårt för 

elever, med olika inställning till skolan, med olika bakgrund vad gäller skolkultur och ur olika 

samhällsklasser, att bilda en skolklass. Han visar också att en del elever har svårt att finna sig 

tillrätta och far ganska illa i denna process.48 Han menar alltså att sammansättningen av 

skolklasser har en avgörande betydelse för hur eleverna ska finna sig tillrätta i skolan och att 

det är viktigt att eleverna får med sig skolkamrater från sin gamla klass som de känner sig 

något så när accepterade av. Annars riskerar de att hamna i ett utanförskap i den nya klassen. 

Ett utanförskap som, enligt Garpelin, kan få allvarliga konsekvenser för deras elevkarriär och 

personliga utveckling. Garpelin pekar också på att ungdomarnas uppfattning är att det, hos de 

ansvariga vuxna, saknas en förståelse för att gruppen och kamraterna i klassen har en 

betydelse för den enskilde eleven.49 Han drar slutsatsen att den frihet lärarna ger elever att 

                                                 
47 Anders Garpelin, Lektionen och livet: ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass, Uppsala 
Studies in Education 70 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1997) s. 34-35, 40-48, 121, 127. 
48 Garpelin, Lektionen och livet, s. 93-94, 147-155. 
49 Garpelin, Lektionen och livet, s. 177. 
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välja platser i klassrummet, snarare än att ge möjlighet att möta nya kamrater, låser eleverna 

vid gamla trygga val och hindrar dem att lära känna sina nya klasskamrater och han menar att 

lärarna borde styra elevernas placering i klassrummet redan från första skoldagen.50 Garpelin 

sätter fokus på viktiga problem i sin undersökning. Han uppmärksammar dock väldigt lite hur 

lärarna påverkar elevernas interaktion på andra sätt än det jag refererat ovan. 

 

I sin studie av barns relationsarbete tydliggör pedagogen Marie Bliding hur lärare 

underlättade elevers inneslutande och uteslutande av varandra. Detta skedde bland annat 

genom det sätt de lät eleverna välja vem de skulle arbeta med eller vem som skulle få äta 

först. De gjorde det även genom att kräva att alla skulle göra muntliga redovisningar, vilket 

några elever använde till att på olika sätt ignorera och kritisera några av sina klasskamrater. 

Ett annat exempel är hur skolans stödundervisning i svenska för invandrarelever, gav andra 

klasskamrater argument för att de som fick sådan var annorlunda, vilket de använde för att 

utesluta dem.51 Bliding visar tydligt hur skolans och lärares sätt att organisera undervisningen 

används av eleverna för att innesluta och utesluta kamrater i deras ständiga arbete med att 

skapa relationer med varandra.52 Hon pekar också på att vuxna har svårt att förstå de 

kamratkulturer som barn själva skapar och att vuxna måste sätta sig in i hur barnens arbete 

med att skapa relationer går till för att kunna påverka detta relationsarbete.53 

 

Det finns forskning om hur olika typer av skoluppgifter påverkar elevernas självkänsla. Kjell 

Granström beskriver hur olika typer av grupparbeten kan leda till väldigt olika resultat för 

olika elever. Beroende på vilken typ av uppgift eleverna får kan en del lära sig att de är 

viktiga för att gruppen ska kunna lösa en uppgift, andra kan känna sig som en belastning för 

gruppen, medan några elever kan uppleva att de inte har möjlighet att bidra till uppgiftens 

resultat. Det finns gruppuppgifter som kan stödja samarbete, men det finns också uppgifter 

som kan skapa ojämlika elevroller och till och med konflikter mellan eleverna. Granström 

pekar alltså på att olika typer av gruppuppgifter kan påverka elevers självkänsla både positivt 

och negativt i betydande omfattning. Han menar att grupparbeten som används på ett bra sätt 

                                                 
50 Garpelin, Lektionen och livet, s. 179. 
51 Marie Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik: en studie av barns relationsarbete i skolan, Göteborg 
Studies in Educational Sciences 214 (Göteborg: Acta Unuversitatis Gothoburgensis, 2004), s. 179-182, 189-192, 
217-226, 249, 251. 
52 Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 182-194. 
53 Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 247. 
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kan vara positiva för deras personlighetsutveckling och att det går att arrangera grupparbeten 

som minimerar risken för att den enskilde eleven ska utsättas för negativa effekter. Läraren 

kan däremot inte bestämma vilka grupprocesser som grupperna ska utveckla. Granström 

skriver att man skulle kunna tycka att det vore bättre att inte ha grupparbeten alls, då det inte 

är helt lätt att få dem att fungera bra. Men eftersom elevernas behov av att kommunicera med 

varandra är så stort, så är det mer skadligt att försöka förhindra deras kommunikation än att 

försöka hitta vägar att låta dem göra det under skolarbetet.54 

 

Michael Tholanders avhandling Doing morality in school, är ett exempel på senare års 

forskning om den kommunikation elever utövar vid sidan av den offentliga. Tholander har 

undersökt hur elever skapar en gemensam moralsyn genom att titta på hur de retas, skvallrar 

och utser sig själva och varandra till hjälplärare i grupparbetssituationer. Han menar att 

eleverna är mycket kompetenta i att hantera detta samspel med varandra. Han pekar på att 

elevernas skapar sina egna samtal när de grupparbetar och att lärarna genom att gå från 

katederundervisning till andra arbetsformer ger över kontroll till eleverna och menar, att det 

finns ytterligare en dold läroplan där eleverna själva skapar den moral och de regler som 

gäller för dem. 55  

 

Efter att ha undersökt Dominans och underkastelse hos tonårspojkar tar Kjell Granström upp 

ännu en dold läroplan i klassrummet. Han skriver att vissa dominerande pojkar lär sig att de 

har rätt att vara negativa och nedlåtande mot sina kamrater, trots att de bemöts positivt av 

dessa. Deras kamrater vänjer sig däremot vid att utstå förnedrande behandling.56 Detta 

påverkar naturligtvis dessa elevers självkänsla. 

 

Av ovanstående kan vi sluta oss till att elevernas privata kommunikation har stor betydelse för 

elevernas identitetsutveckling – kanske större betydelse än den organiserade undervisningen. 

Det visar också att den organiserade undervisningen påverkar elevernas privata 

kommunikation på olika nivåer och olika sätt. 

 

                                                 
54 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 16-22. 
55 Michael Tholander, Doing morality in school: teasing, gossip and subteaching as collaborative action, 
Linköping Studies in Arts and Science 256 (Linköping: tema Barn, Linköpings universitet, 2002) s. 61-75. 
56 Granström, Dominans och underkastelse hos tonårspojkar, s. 23. 
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Granström visar också att lärare kan vara indragna i elevernas privata interaktion på ett mera 

direkt sätt än de jag tidigare tagit upp. Han visar att lärare kan understödja statusskillnader 

mellan elever. Han upptäckte att lärarna accepterar att de dominerande pojkarna bryter mot 

fler regler utan att bli tillsagda än vad andra elever kan göra. De flyttade bänkarna och satte 

sig på andra platser i klassrummet än vad som var planerat för utan att lärarna reagerade. De 

kunde vandra omkring i och utanför klassrummet utan att lärarna tog upp några förhandlingar 

om detta. De kunde också komma för sent utan att lärarna krävde någon förklaring av dem, 

vilket de oftast gjorde av andra elever.57 På det viset sanktionerade lärarna dessa pojkars 

beteende och pojkarna lärde sig att de hade fler och större rättigheter än andra elever. 

Granström menar alltså att även läraren är indragen i ”…den dynamiska interaktionen i 

klassrummet som handlar om så väsentliga aspekter på individernas utveckling och 

självuppfattning som könsrollsbeteende, makt och underkastelse”.58 

 

 

Kön har betydelse för hur man kommunicerar och får en identitet 
Den största delen av den forskning jag hittills hänvisat till har saknat genusperspektiv, men 

det finns också forskning som fokuserar på hur flickors och pojkars situation i skolan skiljer 

sig åt. 

 

Att flickor och pojkar inte uppfostras och behandlas lika får konsekvenser för hur deras 

kommunikation ser ut.59 Ambjörnsson menar att det är en allmänt vedertagen ståndpunkt 

inom feministisk forskning att det vi kallar manligt och kvinnligt är socialt och kulturellt 

skapat och inte självklara biologiska skillnader.60 Denna ståndpunkt tycker jag mig ana i 

Lpo 94: ”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 

                                                 
57 Granström, Dominans och underkastelse hos tonårspojkar, s. 17. 
58 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 15. 
59 Journalisten Ingrid Borggren beskriver ett tydligt exempel på detta. På daghemmet Björntomten videofilmade 
personalen sin kommunikation med barnen i hallen. Man fann att flickorna fick 80 procent av orden i hallen och 
att flickorna fick känslor, relation och uppskattning när pojkarna fick kommandon. Till exempel sa man ’”Men 
åhhh, har du fått den mössan av mormor, den var mjuk och skön.”’ Till pojkar sa man: ’”Ta på dig mössan!”’ 
Detta innebär att flickor lär sig närhet och att relationer är viktiga redan i förskolan, förmodligen ännu tidigare. 
Se Ingrid Borggren, Spelar roll: Modiga flickor, ömsinta pojkar. ”Vi samtalade med flickor och gav pojkar 
kommandon”, i Dagens Nyheter, avd. kultur, 2001-01-13, s. B 01. 
60 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 12. 
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förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt.”61 

 

Många forskare pekar på att flickor är mycket inriktade på relationer. Pedagogerna Harriet 

Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg menar att flickor i de tidiga tonåren, i större 

utsträckning än pojkar, är inriktade på relationer, främst till väninnorna. Majoriteten av 

flickorna har då, enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg, en fast tillhörighet till en eller flera 

väninnor och dessa väninnor visar sin tillhörighet genom att ha samma typ av kläder och 

frisyrer. De menar också att flickor trivs med att samarbeta med skoluppgifter och att de kan 

blanda arbete med småprat och personlig uppmärksamhet.62 Bliding visar att både flickor och 

pojkar använder likhet (kläder och frisyrer) för att upprätthålla och visa relationer till 

varandra.63  

 

Öhrn menar att pojkar har en hårdare offentlig hierarki än flickor. Det behöver dock inte 

betyda att sådana hierarkier saknas bland flickor – bara att deras sätt att hantera 

statusordningar skiljer sig från pojkars. Flickor tenderar också, enligt Öhrn, att markera likhet 

och erfarenhetsgemenskap, när pojkar mer arbetar för att utmärka sig i förhållande till 

varandra.64 Jag tror också att detta i någon mån kan förklara varför lärare tenderar att se 

flickor som ett kollektiv medan pojkar ses som individer. (Se också s. 4 i föreliggande 

uppsats.) Öhrns främsta förklaring är att dessa skillnader beror på att lärare förväntar sig att se 

större skillnader mellan pojkar, eftersom pojkar är mer synliga som individer i vår kultur.65 

 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har använt både ett klass- och ett genusperspektiv. 

Hon har studerat hur två olika grupper gymnasietjejer, med olika klassbakgrund, konstruerar 

sina och varandras identiteter som tjejer. Trots att en stor del av hennes observationer har 

skett i skolan har hon bara perifert berört hur skolan påverkar detta.66 

 

 

                                                 
61 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 6. 
62 Bjerrum Nielsen och Rudberg, Historien om flickor och pojkar, s. 223. 
63 Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 150-156. 
64 Öhrn, Könsmönster i klassrumsinteraktion, s. 177- 183. 
65 Öhrn, Könsmönster i klassrumsinteraktion, s. 180. 
66 Ambjörnsson, I en klass för sig, passim. 
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Självkänslan påverkas av kommunikationen i skolan 
Naturligtvis påverkar all den kommunikation jag hittills refererat elevers självkänsla. Men det 

finns inte lika mycket forskning som närmare undersökt hur skolan påverkar självkänslan.  

 

Ett exempel på sådan forskning är dock pedagogen Carina Henrikssons avhandling, Living 

Away from Blessings. Henriksson har tagit del av ungdomars egna berättelser om hur de 

upplever sina misslyckanden i skolan. Hon har intervjuat före detta elever på det individuella 

programmet67 och låtit elever på ungdomshem skriva egna berättelser som hon kompletterat 

med intervjuer. Hon har också läst lärares på ungdomshem berättelser om sina pedagogiska 

utmaningar och sin kommunikation med elever.68 Ungdomarnas egna berättelser handlar i stor 

utsträckning om, att de inte har blivit sedda eller förstådda av lärare, och inte om bristande 

kognitiv förmåga.69 En flicka, som nu bor på ett ungdomshem, skriver: 
 
A child 
no one had the time for, 
who waited and waited 
but gave up hope 
Silently begging for love and care 
Was not seen 
Was not heard 
An invisible child, 
never acknowledged, never seen 
Could not se herself 
A child, who never cried 
A child, who never wept 
A child, who barely existed, 
grew up 
and became a robot70 

 

Henriksson menar inte att lärare ska älska sina elever på samma sätt som föräldrar ska älska 

sina barn, utan för ett resonemang om pedagogisk kärlek och att äkta pedagogik börjar med 

ett möte mellan lärarens och elevens blickar. Hon framhåller vikten av att varje elev blir sedd 

som en viktig person och lyssnad på. Elever som inte lyckas göra sina röster hörda hamnar, 

menar Henriksson i en av två olika skuggdiskurser, som hon kallar Sex Pistols-diskursen och 

Askungediskursen. Olika elever försöker göra sina röster hörda på skilda sätt, men inget av 

                                                 
67 På det individuella programmet inom gymnasieskolan går elever som inte uppnått godkända betyg i 
matematik, svenska eller engelska i grundskolans år 9. 
68 Carina Henriksson, Living Away from Blessings: School Failure as Lived Experience, Acta Wexionensia, No 
48/2004, School of Education (Växjö: Växjö University Press, 2004), s. 21-28. 
69 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 124. 
70 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 118. 
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dem fungerar. De som använder sig av Sex Pistolsdiskursen både syns och hörs, men ingen 

lyssnar på vad de har att säga. De som använder sig av Askungediskursen väntar tyst på att bli 

inbjudna till samhällets bal.71 Henriksson framhåller också att lärare inte lär ut moral genom 

att undervisa i det. Istället är det lärarens inställning till eleverna och hans eller hennes möten 

i klassrummet som utgör den moraliska undervisningen. Dessa ställningstaganden är inte 

alltid utsatta för reflektion eller diskussion, utan består ofta av den enskilda lärarens 

personliga inställning.72 En annan flicka skriver om sin erfarenhet av det individuella 

programmet: ”Last week I skipped several classes but none of my teachers asked if I was ok. 

They did not seem to care at all. I wonder why no one walked up to me and said: ”Why are 

you skipping classes so often?” I feel that I do not matter to them.”73 Elevernas berättelser 

innehåller också erfarenheter av mobbning och ensamhet i förhållande till klasskamrater och 

lärare som inte har ingripit mot detta.74 Henriksson menar att elevernas tillkortakommanden 

har väckt känslor av ”…disappointment, non-recognition, loneliness, boredom, shame, 

marginalization, stigmatization, inferiority, and worthlessness”.75 Hon pekar också på att 

sådana minnen tenderar att följa oss långt efter att vi slutat skolan.76  

 

Traditionellt har skolan varit så inriktad på den traditionella kunskapsinhämtningen, att man 

bortsett från betydelsen av att bidra till att utveckla elevernas självkänsla. Henriksson för en 

diskussion om sina egna förväntningar när hon, för en tidigare studie, intervjuade elever på 

det individuella programmet. Hon, som är lärare, hade förväntat sig att de skulle tala om 

kognitiva tillkortakommanden och skriver att hon till en början inte förstod elevernas sorg i 

ögon och kroppsspråk under intervjuerna. Hon menar också att deras negativa erfarenheter 

ledde till att de förväntade sig nya misslyckanden – alltså ytterligare en dold läroplan.77  

 

Ett annat exempel på att skolan inte tagit elevernas känslomässiga behov på allvar är att 

skolan har haft mycket svårt att ta mobbningsproblem på allvar. Inom mobbningsforskningen 

har man pekat på att det påverkar självkänslan negativt att vara utsatt för mobbning. Björn 

                                                 
71 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 116-117, 118-120, 127. 
72 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 124-126. 
73 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 126. 
74 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 149-150, 153-154. 
75 Henriksson, Living Away from Blessings, Abstract. 
76 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 112. 
77 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 40-41. 
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Eriksson m.fl. beskriver forskning som visar att mobbning leder till ”…depressioner, ångest, 

dålig självkänsla och ibland självmord…”.78 De skriver också att erfarenheter av mobbning 

fortsätter att påverka den som varit utsatt i många år efter händelserna.79 

 

Henriksson pekar alltså på att misslyckanden i relationerna i skolan leder till förväntningar på 

nya misslyckanden och Eriksson m.fl. pekar på att mobbningserfarenheter fortsätter att 

påverka den som varit utsatt många år efter händelserna. Detta tyder på att sådana erfarenheter 

har betydelse för de val vi gör senare i våra liv, kanske större betydelse än ämneskunskaper. 

 

 

Kommentar till tidigare forskning 
Ovan har jag redogjort för skolforskning som fokuserar på den planerade undervisningen och 

kommunikationen mellan lärare och elever samt de konsekvenser denna kan få för elevernas 

identitetsutveckling. Jag har även tagit upp forskning som visar hur den planerade 

undervisningen påverkar elevers privata kommunikation. Under 1990-talet har 

kommunikationen mellan elever tilldragit sig ett ökande intresse, men även denna forskning 

har främst riktat sitt intresse mot beteenden. Man har i liten utsträckning diskuterat vilka 

konsekvenser dessa beteenden får för de enskilda individernas självkänsla. Henrikssons 

avhandling utgör dock ett undantag från detta. Hur känns det exempelvis att inte höra till det 

tongivande gänget i Garpelins studie om hur eleverna skapar grupper? Vad innebär det för de 

elever, som enligt Bliding konsekvent blir bortvalda av sina klasskamrater? Hur känns det att 

vara en av dem som valt bort andra? Vad har kamraterna betytt för de elever som beskriver 

sina lärares oförståelse i Henrikssons avhandling? Mitt intresse handlar således om både 

kommunikation mellan elever och konsekvenser av denna kommunikation. Därför vill jag 

använda denna undersökning till att med Meads och Scheffs teorier, som jag kommer att 

presentera nedan, försöka analysera, inte bara beteenden utan även vad det innebär för den 

enskilde individen att vara elev i en klass på högstadiet. 

 

                                                 
78 Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare, Kristian Daneback, Skolan – en arena för mobbning: en 
forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan (Stockholm: Statens skolverk, 2002), s. 80. 
79 Eriksson m. fl., Skolan – en arena för mobbning, s. 81. 
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Scheff diskuterar varför man inom den humanvetenskapliga och filosofiska forskningen har 

sett så lite till intentioner, motiv och känslor. Han menar att man har valt att studera ord och 

handlingar eftersom de är lättare att studera empiriskt. Han menar dock att det även är möjligt 

att studera inre skeenden.80 Obenägenheten att studera inre skeenden och känslor har 

medverkat till att vi fått svårt att se de konsekvenser klassrumslivet får för eleverna. Även 

Aspelin pekar på att: ”Utvecklandet av elevernas förmåga att överta varandras och andras 

roller är ett centralt men i alltför liten grad beaktat problem i skolan.”81 

 

 

Ungdomstidens betydelse för självkänslan 
Jag menar att det är viktigt att undersöka elevers kommunikation med varandra, eftersom 

kamraternas bemötande blir allt viktigare för ungdomar under puberteten. Under denna period 

börjar man ta steget ut ur föräldrarnas värld för att ta reda på vem man själv är och få en egen 

identitet som ung vuxen. För många är det en tid av osäkerhet. Vem är jag? Duger jag? är 

frågor som de måste få svar på. Socialpsykologen Erik Homburger Erikson menar att slutet av 

barndomen utgör en period när identiteten hamnar i en kris. Erikson beskriver denna 

identitetskris så här: 
 
För individens del omfattar identiteten summan av alla de successiva identifikationerna 
under de gångna åren då barnet ville och ofta tvingades likna de människor han var 
beroende av, men den är samtidigt mer än så. Identiteten är en unik produkt, som nu ställs i 
en kris som endast kan lösas i nya identifikationer med jämnåriga och med ledargestalter 
utanför familjen. Sökandet efter en ny och ändå hållbar identitet märks kanske mest i 
ungdomars envisa strävan att definiera och omdefiniera sitt eget och andras jag, ofta genom 
hänsynslös jämförelse.82 

 

Förhoppningsvis leder denna kris till det som Erikson kallar en ”…känsla av inre identitet”.83 

Men för att detta ska kunna ske måste ”…den unge känna en växande kontinuitet mellan det 

han under barndomens långa år har utvecklats till och det som han tänker bli i den framtid han 

ser fram mot; mellan det han själv anser sig vara och det han märker att andra ser hos honom 

och väntar sig av honom”.84  

                                                 
80 Scheff, Microsociology, s. 53. 
81 Aspelin, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, s. 37. 
82 Erik Homburger Erikson, Ungdomens identitetskriser (Stockholm: Natur och kultur, 1977), s. 75. 
83 Erikson, Ungdomens identitetskriser, s. 75. 
84 Erikson, Ungdomens identitetskriser, s. 75. 
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Pedagogen och sociologen Thomas Ziehe menar att senmoderniteten har fått till följd att 

ungdomen idag inte kan växa in i en identitet på samma sätt som man kunde i ett samhälle 

med fastare strukturer. Identitet är något vi idag inte kan ta för given utan måste skaffa oss, då 

vi inte längre på ett självklart sätt växer in i redan förutbestämda roller om att gå i våra 

föräldrars fotspår. Ziehe kallar detta kulturell friställning.85 Detta skulle innebära, att 

osäkerheten om vem vi är idag är mycket större än den var för några generationer sedan. 

Denna osäkerhet beror alltså på att vår plats i klassamhället, med till exempel allt högre krav 

på utbildning, våra könsroller och vår etniska identitet inte längre är lika självklara som 

tidigare. Den leder således till att det har blivit allt svårare att skapa sin identitet. När vi har 

mindre kontakt med vår släkt och vår historia än tidigare, ökar kraven på skolan att ta över 

delar av de uppgifter som andra delar av samhället tidigare hade. 

 

Ungdomsforskaren Johan Fornäs m.fl. menar att ungdomstiden är en tid då många använder 

sig av olika ungdomskulturer för att söka sin identitet.86 Eftersom ungdomar tillbringar en stor 

del av sin tid i skolan påverkas deras identitetssökande i stor utsträckning av det som händer 

dem där. Granström pekar på att: ”För den enskilde eleven – den unga människan – är det ett 

mycket viktigt projekt att ta reda på vem hon själv är, hur hon är värderad i förhållande till 

andra i klassen och att bygga upp sin självbild.”87 

 

 

                                                 
85 Thomas Ziehe, Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet (Järfälla: Brutus Östlings förlag Symposion, 
1994), s. 38. 
86 Johan Fornäs, Ulf Lindberg, Ove Sernhede, ”Normlös, offer, narcissistisk? Ungdomsbilder” i Ungdomskultur, 
identitet, motstånd: en antologi, Johan Fornäs, Ulf Lindberg, Ove Sernhede (red.) (Stockholm/Lund, Symposion, 
1987), s. 13-17 
87 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 10. 
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3. Teorier om kommunikation, självkänsla och identitet 
Vad är då självkänsla och hur påverkas denna? I detta avsnitt presenterar jag de teorier om 

självkänsla och identitet som min förståelse bygger på. Jag menar att självkänsla handlar om 

hur vi ser på oss själva, vår egen bild av vår identitet. Delar av vår självkänsla är vi medvetna 

om, andra delar ligger utanför medvetandet. Jag börjar med att ta reda på hur man kan se på 

begreppet identitet. 

 

Statsvetaren Catarina Kinnvall menar att man kan fånga vad identitet är genom frågan: ”Hur 

ser vi på oss själva i relation till hur andra ser på oss?”88 Sociologen Richard Jenkins menar 

att identitet handlar om den mening vi förhandlar fram tillsammans.89 Jag kan inte ensam 

bestämma vem jag är, utan är beroende av att viktiga människor i min omgivning definierar 

mig på ungefär samma sätt som jag själv gör. Kinnvall skriver att identitet inte handlar om 

inre egenskaper hos individer utan om yttringar av ständigt pågående processer.90 Alltså är vår 

identitet något vi måste komma överens om tillsammans – något vi konstruerar tillsammans. 

 

Det finns många teorier som behandlar begreppet identitet. De undersöker det ur olika 

perspektiv. Att det sociala samspelet spelar stor roll för hur vår identitet utvecklas är många 

överens om. Olika teorier fäster varierande tonvikt vid i hur stor utsträckning vi själva kan 

påverka vår identitet i förhållande till omvärlden. Viktigt är dock att man, genom att använda 

olika teorier, kan få syn på olika saker. Jag ska använda George Herbert Meads symboliska 

interaktionsteori och Thomas J. Scheffs teori om sociala band för att studera hur flickor 

påverkar varandras självkänsla.  

 

                                                 
88 Catarina Kinnvall, ”Identitetsstudier – en översikt” i Identitetsstudier i praktiken (red), Bo Petersson och 
Alexa Robertson (Malmö: Liber, 2003), s. 11. 
89 Richard Jenkins, Social Identity (London, New York: Routledge, 2003), s. 4. 
90 Kinnvall, ”Identitetsstudier – en översikt” i Identitetsstudier i praktiken, s. 11. 
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Symbolisk interaktionism 
Denna uppsats bygger, som tidigare nämnts, på grundantagandet att vår identitet byggs upp 

genom samspel med andra människor. Enligt Mead blir vi de människor vi blir genom vårt 

samspel med andra människor. Våra möten och hur vi blir bemötta i dem ger oss en identitet 

eller, som Mead kallar det, ett jag (eng. ”self”).91 Mead menar att utan ett samhälle med andra 

människor kan vi inte utveckla en identitet: 
 
En person är en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar över 
institutionerna i detta samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess språk som ett medium 
genom vilket han får sin personlighet, och sedan genom en process i vilken han tar de olika 
roller som alla de andra erbjuder kommer han att få samma attityd som medlemmarna i 
samhället.92 

 

Enligt detta synsätt lär vi oss vem vi är av andra. 

 

 

Jaget, medvetandet och självkänslan 
Mead menar att det är genom socialt samspel – interaktion med omgivningen – som vårt jag 

och vårt medvetande byggs upp. Det är genom interaktion som vi lär oss, omedvetet och 

medvetet, hur andra ser på oss och hur de ser på varandra och samhället. Det är när vi 

internaliserar det vi lär av andra, som vi bygger vårt jag och vårt medvetande. Jaget beskrivs 

så här av Mead: ”Organiserandet av jaget är helt enkelt den individuella organismens 

organiserande av uppsättningen attityder gentemot sin sociala omgivning – och gentemot sig 

själv från den omgivningens synpunkt, /…/ – som den är förmögen att genomföra.”93 I jaget 

finns alltså allt det vi tagit in om hur andra ser på varandra, samhället och världen omkring 

oss och hur de ser på oss. Det är just för att vi kan sätta oss in i en annan människas situation 

– ta hennes roll – som vi kan sätta oss in i hur hon ser på oss. Det är just genom att vi kan se 

oss själva med andras ögon som vi kan vara, som Mead kallar det, ett objekt för oss själva.94 

                                                 
91 Mead, Medvetandet, jaget och samhället. Den svenska översättaren Per Arvidson har översatt Meads begrepp 
”self” med ”jag”. Jag kommer att använda den svenska översättningens ”jag”, eftersom det finns i citaten, trots 
att betydelsen kan bli mindre tydlig än om jag använt ordet ”själv”. Andra, till exempel Jonas Aspelin har valt att 
använda begreppet ”själv” på svenska. Se Jonas Aspelin, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, s. 53. 
92 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 125. 
93 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 81. 
94 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 110-111. 
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För att få en identitet är vi alltså helt beroende av att bli bemötta och bekräftade av andra 

människor. Att ses av andra är det enda sättet på vilket vi kan se oss själva.  

 

Det här är en process som börjar när vi är spädbarn och fortsätter genom hela livet. Jag menar 

att de människor vi möter i vår barn- och ungdom, gör djupare avtryck och blir mer avgörande 

för vårt jag och vår självkänsla än dem vi möter senare i livet. Naturligtvis sätter närstående 

personer djupare spår än dem vi inte har nära relationer med, men vi fortsätter att påverkas 

genom livet. Jonas Aspelin beskriver det så här: ”Jaget blir efter hand relativt oberoende av 

dessa andra, men socialt samspel ansikte mot ansikte har stor betydelse för individens 

utveckling livet ut, för hur man ser på sig själv och upplever sig själv.”95 

 

Mead menar att vi för att utveckla ett själv-medvetande också är beroende av våra möten med 

andra. Själv-medvetande skapas också av att vi, genom att bli sedda av andra, får förmågan att 

betrakta oss själva ur andras perspektiv. På så sätt kan vi utveckla ett reflekterande själv-

medvetande. Mead skriver: ”Vi uppnår själv-medvetenhet endast när vi tar, eller finner oss 

stimulerade att ta, den andres attityd. Då är vi i tillfälle att reagera inom oss själva på den 

andras attityd.”96 Mead anser att jaget är större än medvetandet, eftersom en stor del av jaget 

innehåller sådant som ligger utanför medvetandet.97  

 

Mead menar att barnet, när det påverkas av människor omkring sig, lär sig att ta dessa 

människors perspektiv, men det räcker inte att lära sig förstå enskilda människor. För att bli 

ett helt jag måste vi, förutom att anta andras attityder mot oss själva, också anta deras attityder 

till alla sociala aktiviteter som sker i gruppen och samhället.98 Jag skulle kalla det att 

internalisera sin grupps världsbild. Det är alltså vår uppfattning om den egna sociala gruppen 

och samhällets uppfattningar, som Mead kallar ”den generaliserade andre”. Det är genom 

denna kunskap som vi kan bete oss på ett begripligt sätt. Det är också genom att vi lär oss att 

bedöma oss själva i förhållande till vår grupps attityder och normer, som vi utvecklar en 

moral. 99 Mead menar att det är genom den generaliserade andra som samhället utövar 

                                                 
95 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 37. 
96 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 145. 
97 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 276 (not 4). 
98 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 121, 124. 
99 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 121, 124. 
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kontroll över individen, men också att ”…endast genom att individer antar den generaliserade 

andras attityd gentemot dem själva är existensen av ett samförstånd /…/ möjliggjord”.100  

 

Mead menar alltså att jaget är organisationen av den sociala gruppens gemensamma attityder. 

Vi får den personlighet vi får för att vi tillhör ett samhälle och tar över 

samhällsmedlemmarnas attityder.101 Dessa attityder utgör den medvetna delen av jaget, 

medan vanorna utgör den omedvetna delen. Som exempel på vanor tar Mead upp vårt tonfall 

när vi talar och att vi kan ge uttryck för känslor utan att vara medvetna om hur det har gått 

till.102 Detta innebär att en betydande del av självkänslan också ligger utanför vårt 

medvetande, vilket gör att den ligger dold för oss själva. 

 

Men är vi då helt passiva individer, som bara tar in andras attityder, utan egna möjligheter att 

välja hur vi ska se på saker och ting? Nej, vi har ett val. Mead delar upp jaget i ett ”me” och 

ett ”I”.103 ”Me” är den delen av jaget som har antagit och organiserat andras attityder, medan 

”I” är individens respons på dessa attityder. Det är ”I” som reagerar, som handlar.104 Vi lyder 

inte bara den omgivning vi befinner oss i just nu, utan har möjlighet att använda våra tidigare 

attityder och erfarenheter, bearbeta dem och komma fram till nya sätt att tänka och handla. Vi 

har möjlighet att själva påverka andra och förändra samhället.105 Därmed kan vi också, genom 

”I:s” respons försöka få andra att se på oss på ett sätt som vi själva vill. Mead beskriver det så 

här: ”Men om responsen /…/ skapar en situation som i någon mening är ny, om vi hävdar vår 

syn på saken, framhäver oss själva i förhållande till andra och insisterar på att de intar en 

annan attityd gentemot oss, då händer det något viktigt som inte tidigare finns i vår 

erfarenhet.”106 Då kan vi både påverka andra och oss själva. 

 

 

                                                 
100 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 121. 
101 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 125. 
102 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 126. 
103 Catarina Kinnvall kallar ”me” för ett objektsjag och ”I” för subjektsjag i Kinnvall, ”Identitetsstudier – en 
översikt” i Identitetsstudier i praktiken, s. 18. Jonas Aspelin använder de svenska orden jag och mig, vilket han 
kan göra då han använder det svenska ordet själv för Meads begrepp ”self” i Jonas Aspelin, Zlatan, Caligula och 
ordningen i skolan, s. 53. Se även not 91. 
104 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 132-133, 135. 
105 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 147. 
106 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 146. 

27  



Vad elever kan lära sig om sig själva 

Kommunikation med gester 
Utan kommunikation med omgivningen skulle det varken kunna finnas något jag eller något 

medvetande enligt Mead. Vi kommunicerar med gester. Gester är de medel vi använder för att 

påverka andra – kommunicera. Mead utvecklar detta och menar att en icke-signifikant 

(omedveten) gest inte är planerad för att påverka andra, trots att den gör det, vilket däremot en 

signifikant gest är. Det finns icke-verbala och verbala gester. En skillnad mellan djur och 

människor är att djur använder sig av icke-signifikanta gester medan människor kan använda 

signifikanta gester för att påverka andra. Vi har genom socialt samspel lärt oss att vi kan 

påverka andra genom våra gester. Gester är alltså sociala handlingar som leder till 

attitydförändring hos någon annan.107 Jag uppfattar detta så att exempelvis det nyfödda 

barnets skrik är en icke-signifikant gest. Barnet skriker för att det känner obehag, men när 

barnet genom sin erfarenhet lärt sig att det kommer någon om jag skriker, och skriker för att 

få någon att komma, har skriket blivit en signifikant (meningsfull) gest och barnet har börjat 

utveckla ett medvetande och ett jag. Det har, genom att påverkas av människor i sin 

omgivning, kommit på att det kan påverka sin omgivning. På detta sätt krävs det en social 

process, att andra människor svarar på barnets behov för att barnet ska utveckla ett jag. Mead 

menar att gesterna senare kan uttrycka känslor åsikter och idéer.108 

 

Alltså leder konversation med gester till att individer ömsesidigt kan anpassa sig till varandra. 

Enligt Mead är människans viktigaste signifikanta gest språket, det vill säga ”den vokala 

gesten”, men det finns många andra tecken och symboler som vi kan använda för att 

kommunicera. Ett ögonkast eller en speciell kroppshållning fungerar utmärkt för att överföra 

attityder. Ansiktsuttryck uttrycker våra känslor på ett tydligt sätt.109 Vi vet alla att 

ansiktsuttryck kan vara både signifikanta och icke-signifikanta. Vi är många som, någon gång, 

har försökt dölja att vi rodnar, men vi har också använt rynkade ögonbryn för att antyda för 

andra att vi är bekymrade eller missbelåtna. Mead menar att det inte är vilken gest man 

använder som är avgörande, utan att det finns många olika sätt att framkalla en respons.110 

 

 

                                                 
107 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 37, 51, 75. 
108 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 52-54. 
109 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 34-35 
110 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 34-35, 51-54. 
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Mening 
Enligt Mead uppstår mening när människor anpassar sig till varandra genom kommunikation. 

Mening kan alltså finnas utan medvetande. Mening uppstår genom att individen försöker 

förstå en annans perspektiv inför ett objekt. Detta innebär att individen kan se en sak ur två 

olika perspektiv, sitt eget och den andres. På så sätt blir mening något som måste vara 

detsamma ur olika perspektiv.111 Jag tolkar detta som att mening skapas i själva 

kommunikationen mellan två individer. För att vi ska kunna förstå denna mening måste det 

finnas en gemensam begrepps- och erfarenhetsvärld. Den skapar vi tillsammans genom 

kommunikation inom den sociala gruppen.112 Det är genom den mening orden och 

kroppsspråket får i vår grupp, som vi förstår varandra. Vi bestämmer gemensamt vilken 

betydelse ord och gester har och det är inte alltid detsamma i olika grupper. Ett exempel på 

detta är ett ord som hora, som i de två flickgrupperna i Fanny Ambjörnssons avhandling 

hanterades på helt skilda sätt. I båda grupperna kunde ordet användas för att grovt kränka en 

flicka. I den ena gruppen försökte man undvika ordet helt, men i den andra gruppen kunde 

ordet användas på två skilda sätt, dels kränkande och dels helt vänligt, lite skämtsamt, mellan 

kamrater. Man kunde säga: ”’Kom nu hora, så går vi!’”.113 Ett annat exempel på mening som 

vi skapar i interaktion med varandra är hur vi förhandlar fram våra och andras bilder av oss 

själva och varandra tillsammans, vilka vi och vilka andra är. 

 

Jag kommer att använda Meads teori på två sätt: dels som grund för att påstå att vår identitet 

och självkänsla beror på hur vi bemöts av andra, dels för att visa att jag i någon mån kan ta de 

flickors perspektiv, som jag ska observera, och därmed, åtminstone delvis, förstå hur de 

upplever sin situation. 

 

Sociala band  
Enligt socialpsykologen Thomas J. Scheff är säkra sociala band den kraft som håller samman 

individerna i ett samhälle. Dessa band får varken vara för korta eller för långa. Är de alltför 

korta blir individerna väldigt beroende av varandra och får ringa frihet att utveckla någon 

individualitet. Är banden för långa blir individerna det enda viktiga. Scheff menar att det 

                                                 
111 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 71-73, 80. 
112 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, s. 80. 
113 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 184-197. 
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behövs närhet för att vi ska kunna förstå varandra och distans för att det ska finnas acceptans 

för individens frihet.114 
 
Optimal differentiation involves closeness since it requires knowledge of the other’s point 
of view. But it also involves distance, the acceptance of the other’s independence from self. 
An intact social bond does not imply agreement but knowledge and acceptance of both 
agreement and disagreement.115 

 

Enligt Scheff måste banden prövas och förnyas hela tiden. I all interaktion hanterar vi dem. Vi 

bygger, skyddar eller reparerar dem. Kommunikation som bortser från känslor riskerar att 

skada banden. Scheff menar att det främst är den ickeverbala kommunikationen – hur vi talar 

med varandra – som påverkar banden mellan oss.116 

 

Scheff menar att stolthet och skam är de känslor som signalerar, både till oss själva och andra, 

i vilket tillstånd de sociala banden befinner sig. Han menar att dessa känslor är de primära 

sociala känslorna. Stolthet signalerar att banden till andra är intakta och skam signalerar att 

banden är hotade eller avslitna. Den tydligaste signalen för stolthet är enligt Scheff att hålla 

huvudet högt och se andra i ögonen, men även att visa respekt genom att turas om med att se 

och se bort. Scheff skiljer mellan öppen och dold skam. Vid den förra krymper man och 

sänker blicken. Vid den senare stirrar man och försöker få den andre ur fattningen.117  

 

Vi får genom kulturen (eller med Meads uttryck genom den generaliserade andre) lära oss att 

dölja och förneka dessa känslor. Eftersom medvetandet om vårt behov av sociala band är 

undertryckt i det moderna samhället är även känslorna som signalerar bandens tillstånd 

förtryckta.118 Scheff påstår att skam är den mest undertryckta känslan i vårt samhälle och 

stöder sig på en undersökning av psykoanalytikern och psykologen Helen Lewis som visar att 

känslor som förlägenhet, skam och förnedring är de känslor som oftast inte erkänns vid 

samtal.119 Att vi inte visar vare sig stolthet eller skam (ens för oss själva) gör, att det är svårt 

att se hur vi upplever vår interaktion med andra. 

 

                                                 
114 Scheff, Microsociology, s. 4. 
115 Scheff, Microsociology, s. 4. 
116 Scheff, Microsociology, s. 8. 
117 Scheff, Microsociology, s. 15. 
118 Scheff, Microsociology, s. 15. 
119 Scheff, Microsociology, s. 15-16. 
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Scheff menar att alla trygga, varaktiga sociala relationer till andra människor är hotade i 

dagens urbana samhälle, där vi kan flytta på oss, där informationsflödet är enormt och där 

möjligheterna till förändring är obegränsade. Han menar att det grundläggande behov vi alla 

har av stabila sociala relationer, sociala band, aldrig tillfredsställs och att detta skapar stor 

smärta. Därför finns det i samhället två myter som används mot denna smärta. Den ena är att 

förneka själva existensen av sociala band genom individualism och förnekande av de känslor 

som signalerar hur det står till med dessa sociala band. Den andra myten är ett förnekande av 

hur komplicerad människan är. På så sätt, menar Scheff, har behovet av sociala band blivit en 

onämnbar och otänkbar hemlighet i vårt samhälle.120  

 

Enligt Scheff är det möjligt för relationerna i ett helt samhälle att vara fysiskt intakta, trots att 

de vilar på hotade eller inadekvata sociala band. I ett sådant samhälle är individer villiga att 

acceptera sociala relationer som inte möter deras grundläggande behov eftersom de ändå 

känns bättre än isolering och ensamhet.121 

 

Scheff förklarar sin teori med att ”…humans are genetically programmed to be social and 

cooperative”.122 Vi har grundläggande behov av sociala band och det är känslorna stolthet och 

skam, och inte lönsamhetskalkyler eller hot om sanktioner, som får människor att anpassa sig 

till varandra. Det är alltså dessa emotionella behov som hela vårt samhälle vilar på. Han 

menar att vi, genom mycket subtila – nästan osynliga – signaler visar varandra avvisande eller 

respekt. Hur mottagaren uppfattar dessa signaler leder till känslor av skam eller stolthet. Han 

kallar detta ”the deference-emotion system”.123 Enligt Aspelin vilar Scheffs teori på 

”…grundantagandet att människan har ett fundamentalt behov av andra människors respekt, 

dvs. av att se sig själv och uppleva sig själv som positivt värderad i andras ögon”.124  

 

Scheff tar upp forskning som har undersökt barns personliga band och noterar att tidiga 

separationer från föräldrar och andra viktiga människor leder till ambivalens i alla senare 

relationer. Han beskriver ett barn som upplever sig ha blivit bortvalt av sin vårdare. Barnet 

                                                 
120 Scheff, Microsociology, s. 12. 
121 Scheff, Microsociology, s. 14. 
122 Scheff, Microsociology, s. 79. 
123 Scheff, Microsociology, s. 71, 74-75. Aspelin använder det svenska begreppet respektsystemet i Aspelin, 
Klassrummets mikrovärld, s. 103. 
124 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 103. 
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visar aversion när vårdaren dyker upp, samtidigt som det visar att det finns en längtan efter 

henne.125  

 

Aspelin pekar på att om vi blir avvisade, men förnekar våra skamkänslor leder detta till att 

relationerna försämras ytterligare. Det blir till kedjor och spiraler av icke erkänd skam och 

denna skam cirkulerar både i relationen mellan individerna och inom de enskilda individerna. 

Dessa skamspiraler leder till att de sociala banden hotas. Ska spiralerna kunna brytas måste 

individerna blir medvetna om och erkänna sina skamkänslor och sitt beroende av att ha en bra 

relation.126 Aspelin pekar på att ömsesidig bekräftelse leder till stolthet.127 

 

 

Självkänsla 
Enligt Mead är vi människor för att vi har ett jag – eller ett själv. Hur vi uppfattar detta själv 

(oss själva) beror på hur vi har blivit och blir bemötta av andra. Min självkänsla beror på att 

jag, genom andras bemötande, får veta om jag är värdefull i deras ögon eller inte. Scheff 

menar att jag genom deras bemötande intuitivt förstår, genom att jag upplever känslorna 

stolthet eller skam, hur mina sociala band till dem ser ut. Därför är självkänsla en delvis 

medveten, delvis omedveten emotionell och intellektuell bild av vem jag är.128 

 

                                                 
125 Scheff, Microsociology, s. 25. 
126 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 48-49, 106. 
127 Jonas Aspelin, Banden mellan oss: ett socialpsykologiskt perspektiv på lärare-elev-relationen (Eslöv: B 
Östlings bokförlag, Symposion, 1999), s. 129-139. 
128 Den vardagliga förståelsen av självkänsla kan vara att självkänsla betyder positiv självkänsla. Jag använder 
begreppet utan denna positiva betydelse. Självkänsla kan här betyda både en positiv eller negativ uppfattning om 
sig själv. 
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4. Metod 
Jag har valt att i en klass 8 observera flickornas kommunikation för att förstå hur den kan 

påverka deras självkänsla. Genom att göra observationer kunde jag få syn på sådant jag inte 

skulle kunna få veta på annat sätt. Jag intervjuade också fyra av flickorna för att se hur de 

själva såg på sin kommunikation och sin självkänsla. Dessa flickor valde jag utifrån de olika 

positioner i klassen, som jag, utifrån mina observationer, uppfattat att de hade. Jag utformade 

frågorna och valde intervjupersonerna efter att ha gjort den största delen av observationerna 

och med utgångspunkt i dem. Genom att kombinera dessa båda metoder kunde jag se deras 

kommunikation ur olika perspektiv och hoppades få en mer djupgående och mångfacetterad 

bild av hur flickornas situation såg ut. 

 

Båda metoderna innebär, enligt Yvonne Tasker och Judith Bell, risker för ”bias”.129 Mitt 

fokus påverkar vad jag ser, vad jag frågar, hur jag frågar och hur jag tolkar flickornas svar. 

Andra människor skulle få syn på andra saker och göra andra val än jag. Jag vill också peka 

på att den här klassen, som alla andra klasser, är unik. I andra klasser ser situationen 

annorlunda ut. Jag har inte någon ambition att generalisera, utan jag har försökt få syn på hur 

just de här flickorna gör för att kommunicera och förhandla om identitet. Jag tror trots det att 

det finns mycket i dessa flickors situation som man kan känna igen i andra klasser och jag tror 

att den här typen av forskning är viktig för att synliggöra det vi tar för givet, vilket kan leda 

till en utveckling av arbetet i skolan för att förbättra elevers sociala situation. 

 

Jag kontaktade en rektor på en högstadieskola, som satte mig i kontakt med ett arbetslag, som 

hade undervisning i två klasser 8, där jag skulle kunna göra min undersökning. Jag frågade 

lärare och elever i de båda klasserna och fick tillstånd av dem att sitta med i klassrummen för 

att provobservera. När jag sedan valde i vilken klass jag ville genomföra studien bad jag 

muntligt om elevernas tillstånd och skriftligt om deras vårdadshavares tillstånd att genomföra 

studien.130 

                                                 
129 Yvonne Tasker ”Att planera och genomföra intervjuer” i Introduktion till forskningsmetodik, tredje upplagan 
Judith Bell (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 119 och Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, tredje 
upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 138. 
130 Se bilaga 1. 
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Observationerna – Vad och hur jag observerade 
Jag började med att göra några observationer i båda klasserna. Syftet med mina första 

observationer var att se hur flickorna kommunicerade med varandra och försöka upptäcka 

mönster i deras kommunikation och hitta metoder för mina observationer. Jag ville också att 

eleverna skulle vänja sig vid min närvaro. Jag valde att analysera den klass jag här kallar 8 M. 

I den finns det tretton flickor och tio pojkar. Jag har observerat alla flickorna, men inte lika 

mycket. Några av flickorna har på grund av sina positioner i klassen tilldragit sig mer av min 

uppmärksamhet än andra. 

 

Jag observerade vid sammanlagt 31 lektioner fördelade på sex veckor under höstterminen 

2004.131 Observationerna har utförts endast vid så kallade helklasslektioner där alla elever i 

klassen ska delta enligt schemat. Jag har endast observerat vid undervisningstillfällen i det 

som brukar kallas teoretiska ämnen. 

 

Efter några lektioner på olika platser i klassrummen fann jag att jag såg mest genom att sitta 

längst fram i klassrummet vänd mot eleverna, men det hände även att jag satt på andra ställen. 

Jag hade block och penna och antecknade tecken på kommunikation mellan flickorna, känslor 

som flickorna visade samt frågor och reflektioner, som det jag såg väckte hos mig. 

 

Lektionerna vid vilka jag observerade var förlagda till olika klassrum. Jag började med att rita 

hur borden stod och var eleverna satte sig i förhållande till varandra. Därigenom kunde jag 

ganska snabbt se vilka som valde och vilka som inte valde varandra. Vilka som blev valda och 

vilka som inte blev det. I de flesta klassrummen var borden gjorda för en person och stod 

vända framåt. Oftast stod ett, två, tre eller fyra bord intill varandra. Det fanns också klassrum 

med bord som var avsedda för att två eller tre elever skulle sitta bredvid varandra. Endast en 

gång har jag sett att någon lärare försökt påverka var eleverna skulle sitta i förhållande till 

varandra. Däremot har jag vid två tillfällen sett att bänkarna har flyttats isär, för att eleverna 

inte skulle sitta intill varandra. Detta har, enligt en av lärarna, varit ett sätt att förhindra 

kommunikation mellan eleverna, antingen på grund av prov eller för att de pratar för mycket 

med varandra. Granström menar att lärare använder bänkarnas placering för att försöka 

                                                 
131 Observationerna gjordes 2004-09-14 – 2004-10-08 och 2004-11-02 – 2004-11-12. 
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minska kommunikationen mellan eleverna.132 I två klassrum har borden varit placerade 

gruppvis, som för att uppmuntra elevkommunikation.  

 

Som jag skrivit ovan påverkar och deltar även lärarna i klassens interaktionen. Även om de 

inte varit mitt huvudsakliga studieobjekt har de vid några tillfällen deltagit på ett sådant sätt, 

att de varit del i och påverkat de mönster jag sett mellan eleverna. Deras största påverkan har 

varit genom den typ av undervisning de har genomfört. Huvuddelen av tiden i klassrummen 

ägnade eleverna åt att arbeta med någon typ av uppgifter i läroböcker eller uppgifter de på 

annat sätt fått av läraren. En mindre del av tiden var lärarledd undervisning. Vid två tillfällen 

har lärare initierat arbeten där eleverna förväntades arbeta tillsammans för att lösa uppgiften. 

Ett av dessa tillfällen återkommer jag till i min analys. 

 

Pojkarna finns i klassrummet och kommunicerar med flickorna. Trots det upplever jag att alla 

flickorna umgås mer med andra flickor än med pojkarna i klassen. Särskilt i klassrummen och 

i matsalen valde eleverna oftast att sätta sig bredvid någon av samma kön. I korridoren såg jag 

något mer av könsblandning. Endast när det haft stor betydelse för någon av flickorna har jag 

valt att ta med något pojkarna gjort eller sagt. 

 

Observationer, som jag gjort i korridoren utanför klassrummen på korta raster samt under de 

minuter eleverna sitter eller står och väntar på att läraren ska komma och öppna klassrummet, 

har hjälpt mig att förstå relationerna mellan flickorna. Där är flickorna friare att röra sig och 

där blir relationerna tydligare. Där har jag även kunnat se relationer mellan flickor i olika 

klasser. Jag har ätit i matsalen vid fyra tillfällen och har tagit med ett exempel därifrån. 

 

 

Frågor som hjälpte mig att observera 
Vid observationerna observerade jag hur flickorna påverkade varandra och hur deras sociala 

band såg ut. Som hjälp hade jag formulerat några frågor: Hur bemöter flickorna varandra och 

vad kan det innebära för hur deras självkänsla utvecklas? Stöttar de varandra? Hur stöttar de 

varandra och hur påverkar det mottagaren? Visar de omsorg om varandra? Hur visar de 

                                                 
132 Granström, Dynamik i klassrummet, s. 10. Se s. 13 i föreliggande uppsats. 

35  



Vad elever kan lära sig om sig själva 

omsorg och hur påverkar det mottagaren? Kränker de varandra? Hur kränker de varandra och 

hur påverkar det mottagaren? Visar de varandra uppskattning? Hur gör de för att visa 

uppskattning och hur påverkar det mottagaren? Blir de arga på varandra? Hur gör de när de är 

arga och hur påverkar detta mottagaren? Hur påverkas de av konflikter? Vad anser de själva 

att konflikterna beror på? 

 

Förutom var de valde att sitta, försökte jag uppfatta, hur de talade med varandra, vilka 

ansiktsuttryck de använde, ögonkast och blickar, kroppens hållning, om det fanns närhet och 

kroppskontakt eller inte. Jag försökte se och tolka vad sändarens signaler kunde få för 

konsekvenser för mottagarens självkänsla. Däremot har jag inte studerat avsändarens 

eventuella motiv för sina handlingar. 

 

 

Svårigheter 
Flickornas kommunikation pågick hela tiden och det var svårt att hinna se och dokumentera 

olika signaler. Jag hade svårt att se vem som tog initiativ. Det svåraste av allt, upptäckte jag 

efter att ha suttit där ganska många lektioner, var att inte alltid vända huvudet åt det hållet där 

den agerande eleven fanns, utan att istället observera hur de som satt runt omkring henne såg 

på henne. Så småningom försökte jag mentalt ställa mig bakom olika elever för att försöka 

sätta mig i deras situation – ta deras roller – för att se hur de blev bemötta av andra. Det var 

också svårt att upptäcka när det inte förekom någon aktiv kommunikation, det vill säga när 

ingen genom signifikanta gester försökte påverka någon annan. Det hade varit lättare att se 

mer subtila tecken på känslor hos flickorna om jag videofilmat eleverna för att sedan kunna 

analysera olika sekvenser ur olika perspektiv flera gånger ungefär som Jonas Aspelin gjort.133 

Som jag skrivit ovan är skam en icke erkänd känsla i vårt samhälle. Därför är den svår att se. 

Det har varit mycket lättare att se stolthet och glädje. Trots svårigheterna har jag haft 

möjlighet att urskilja mönster och min tolkning är att eleverna har väldigt olika roller i klassen 

och därmed väldigt olika upplevelser av skolan, trots att de sitter i samma klassrum med 

samma klasskamrater och lärare. 

 

                                                 
133 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 28. 
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Observatören  
Jag valde att ta en relativt tillbakadragen roll, men insåg också att jag inte kunde smälta in i 

väggen utan att skapa osäkerhet hos eleverna. Därför har jag hälsat och varit vänlig och när 

jag behövt veta något praktiskt om undervisningen och skolan har jag hellre frågat eleverna än 

lärarna. Jag har inte deltagit aktivt i deras samtal. Trots det har jag märkt att även jag deltar i 

interaktionen genom att jag ibland utbyter blickar med några av dem och ler åt deras skämt 

och på andra sätt visar min inställning till dem och till deras kommunikation. Det innebär att 

även jag – trots att jag har försökt undvika det – deltar i klassens interaktion. 

 

Jag har varit noga med att jag inte har haft en lärarroll och har försökt att lämna klassrummet 

samtidigt som eleverna, för att inte hamna i samtal med lärarna. Jag har inte uppehållit mig i 

lärarrummet på rasterna, utan i korridorerna där eleverna är. 

 

Att jag kan se och förstå vad flickorna gör och hur de känner sig beror på att jag, enligt Mead, 

som människa har möjlighet att sätta mig in i andras situation och det är just det jag har gjort 

vid mina observationer. Aspelin menar att observatören måste vara ”…öppen för empatiska 

rollövertaganden”.134 Mina egna reaktioner och hur jag själv skulle ha upplevt det jag ser är 

mina viktigaste verktyg för tolkningen av observationerna. Detta kan underlättas av att jag är 

kvinna och har erfarenhet av att ha gått på högstadiet. Mina personliga erfarenheter innebär 

dock en risk för att jag i alltför hög utsträckning lägger mina egna känslor i det jag ser. Därför 

krävs en viss försiktighet och medvetenhet om mina egna känslor och erfarenheter, när jag 

lägger in betydelse i olika beteenden. Det är bland annat därför jag valt att intervjua några av 

eleverna för att se hur de själva upplever sin situation i klassen. 

 

 

Intervjuerna – Vad och hur jag frågade 
Jag gjorde fyra intervjuer med lika många flickor under den sista veckan jag befann mig på 

skolan. Jag valde vilka flickor jag ville intervjua efter att ha gjort de flesta av mina 

observationer och fått en uppfattning om att de hade olikartade erfarenheter och olika 

positioner i klassen. Intervjuerna kan närmast betecknas som semistrukturella. Jag ställde 

                                                 
134 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 26. 
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relativt öppna frågor och lät flickorna följa sina egna tankebanor i ganska stor utsträckning.135 

Jag frågade var och en om de ville bli intervjuade. Några flickor tackade nej. Troligen bidrog 

jag till att deras vilja att delta i intervjuerna minskade, genom att tala om att de skulle få vara 

anonyma och att de hade rätt att säga nej. Detta ledde till att de trodde att jag skulle ta upp 

mycket känsligare frågor än jag gjorde. Jag spelade in intervjuerna med bandspelare och har 

skrivit ut dem ordagrannt. Däremot har jag inte noterat pauser eller röstläge eftersom tiden för 

studien inte tillåtit det. Jag har mer riktat in mig på innehållet än på sättet det sagts, men jag 

har inte helt bortsett från det senare, eftersom detta säger mycket om hur vi känner oss inför 

och upplever det vi talar om. Trots att jag inte har mätt pauser tycker jag mig kunna se, att 

saker som är svåra för flickorna att tala om kantas av många fler omtagningar, ”liksom” och 

”så där” än det som de upplevt lättare att tala om. Det är så Scheff beskriver att Helen Lewis 

kunde se att skam och förnedring var de svåraste känslorna att tala om, genom att de omgavs 

av många utfyllnadsord och att man sänkte rösten, ofta till ohörbarhet. Skamkänslorna 

nämndes inte heller vid namn, utan man använde omskrivningar som osäker och obekväm.136 

 

 

Etiska överväganden 
Detta är en känslig undersökning, eftersom den går väldigt nära inpå några elever. Även om 

jag avidentifierar dem aldrig så noga, kommer de som finns i klassen och deras lärare kunna 

känna igen dem. Jag tror inte jag har upptäckt något som inte eleverna och många av deras 

lärare redan vet. Att jag skriver ner det innebär dock att jag synliggör sådant som andra 

kanske väljer att inte uppmärksamma. Även lärarnas påverkan på elevernas kommunikation 

och självkänsla beskrivs. För att göra det svårare att identifiera dem har jag bytt kön och 

ämnesinriktning på några av dem. 

 

Min målsättning är att de deltagande eleverna och lärarna ska kunna läsa den här uppsatsen 

utan att känna sig kränkta. Jag måste alltså göra en avvägning mellan vad som kan vara 

kränkande för den enskilde eleven och vad som är viktigt för mina resultat. Dock menar jag 

att det är viktigt att undersöka hur elever har det i skolan för att kunna påverka andra elevers 

situation till det bättre. 

                                                 
135 Intervjuunderlaget finns som bilaga 2. 
136 Scheff, Microsociology, s. 16. 
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5. Vad flickor kan lära sig om sig själva 
Majoriteten av flickorna tar inte särskilt mycket plats i klassrummet. De är skickliga på att 

genomföra sin kommunikation utan att störa. Med undantag av tre flickor blir de sällan 

tillsagda av lärare att vara tysta och om inte mitt fokus hade legat på flickorna hade jag nog 

inte sett mycket av dem utan sett de pojkar vars prat tränger igenom nästan allt annat som 

händer i klassrummet. De utåtagerande pojkarnas kommunikation är inte diskret och riktad till 

den som sitter närmast, som flickornas och andra pojkars, utan kastas ut över hela klassen. 

Trots det förmår de endast då och då tränga in i mitt medvetande. Fanny Ambjörnsson menar 

att de gymnasieflickor hon studerat präglas av lågmäldhet på de könsblandade lektionerna. 

Flickornas röster och kroppar var kontrollerade och måttfulla, skriver hon. När de däremot 

satt utan pojkar vid matbordet kunde de tala med höga röster, avbryta varandra och 

småbråka.137 

 

Observationerna ledde till att jag fann, att detta att befinna sig i samma klass, i samma 

klassrum och i samma korridorer, innebar vitt skilda erfarenheter för olika flickor. Under 

analysprocessen skapade jag fyra kategorier. Dessa är: närhetens och avståndets pedagogik, 

synlighetens och osynlighetens pedagogik, inneslutandets och uteslutandets pedagogik samt 

osynliggörandets pedagogik.138 Dessa namn utgör ytterligheter på en skala, men de kan ändå 

fungera för att beskriva att det fanns stora skillnader mellan olika flickors kommunikation.  

 

 

Närhetens och avståndets pedagogik 
Fördelningen av kommunikation och närhet var ojämnt fördelad 

Mitt första intryck var att det här är en klass där det finns mycket kommunikation mellan 

flickorna. På den första lektionen där jag observerade pågick ett glatt samtal mellan tre 

flickor. Jag kallar dem Paula, Fanny och Sandra. Jag såg många leenden, ett aktivt lyssnande, 

ögonkontakt och att alla tre flickorna var delaktiga, aktiva och glada. Paula pratade mest och 

understöddes aktivt av Fanny. Sandra pratade minst av de tre, men var ändå tydligt delaktig i 

                                                 
137 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 58. 
138 Begreppen uteslutande och inneslutande har jag lånat av Marie Bliding, Inneslutandets och uteslutandets 
praktik. 
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samtalet, eftersom hon hade ögonkontakt och fick leenden av de andra.139 Enligt Scheff är 

fungerande turtagning vad gäller ögonkontakt ett tecken på stolthet och att de sociala banden 

är intakta.140 Bara när läraren sa till dem att läsa försökte de läsa lite – eller se ut som om de 

läste. De här tre flickorna, visade det sig med tiden, bildar en grupp som nästan alltid sitter 

tillsammans på lektionerna eller i nära anslutning till varandra när bänkarna inte står intill 

varandra. De har oftast tillgång till varandra för att dela glädjeämnen och reaktioner över, till 

exempel, undervisningen eller andra elevers ageranden. Ser någon av dem något roligt eller 

förvånande finns de andra där att dela upplevelserna med.141 Vid ett tillfälle fanns det inte 

plats för dem att sitta tillsammans. Då visade Fanny att hon brydde sig om de andra två 

flickorna genom att ge förslag var de skulle sätta sig för att de skulle kunna sitta bredvid 

varandra (inte sitta ensamma). Hon talade också om för dem att hon hade det bra där hon satt 

bredvid en av pojkarna (eftersom hon visste att de brydde sig om hur hon hade det).142 Dessa 

flickor är de vars kommunikation är lättast att se och höra i klassrummet. Jag uppfattar den 

som positiv för flickorna. De utstrålar glädje och trygghet. Senare upptäckte jag att dessa 

flickor verkade ha god kontakt med majoriteten av sina klasskamrater och de två av dem som 

jag intervjuade sa också att de kände sig trygga och glada tillsammans med sina 

klasskamrater. Dessa flickor är säkra på att de alltid har någon som lyssnar och bryr sig om 

dem. De vet att de är viktiga för de andra. Både Paula och Fanny menar att de har bra 

självkänsla.143 Paula sa också att hennes självkänsla var bättre i den här klassen än i den 

mellanstadieklass hon gått tidigare. Hon kände att hon hörde till den här klassen mer än hon 

känt tillhörighet i den tidigare.144 Med Scheffs teori skulle man säga att de tre flickorna har 

stabila sociala band till varandra. Dessa band ger både närhet till varandra och frihet att vara 

med andra. Också vid intervjuerna såg jag glädje, stolthet och ingen skam, vilket jag ser som 

tecken på att de här flickornas självkänsla utvecklades positivt i skolan.  

 

Vid denna första lektion observerade jag också, att det fanns två flickor som inte, vad jag 

kunde se, kommunicerade alls med varandra, trots att de satt bredvid varandra. Inte ens när 

Susanne kom och satte sig bredvid Linnea vid lektionens början, tittade de på varandra. Det 

                                                 
139 Observation 2004-09-14. 
140 Scheff, Microsociology, s. 15. 
141 Observation 2004-09-16. 
142 Observation 2004-11-10. 
143 Intervjuer 2004-11-05. 
144 Intervju 2004-11-05. 
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fanns också en flicka som satt vid ett ensamt bord och inte interagerade med någon. Henne 

kallar jag Louise.145 

 

Med tiden visade det sig att dessa intryck inte var en tillfällighet utan ett mönster. Louise satt 

ofta ensam. Flera lektioner såg jag inte någon kommunikation mellan henne och andra 

elever.146 Jag upptäckt snabbt att klassrummens möblering påverkade elevernas möjlighet att 

sitta tillsammans eller ensamma. Ett exempel på detta var tekniksalen där borden var 

placerade i grupper och ingen kunde sitta ensam. Där satt Louise tillsammans med Susanne 

och Linnea.147 På det viset påverkade möbleringen, hur stolar och bord var placerade samt 

antalet stolar och bord hur eleverna kom att sitta. Under de veckor jag observerade klassen 

såg jag att Louise och Linnea allt oftare satt bredvid varandra. Då pratade de också med 

varandra på ett vänligt sätt. Trots det tycker jag inte att deras kommunikation kännetecknades 

av närhet. Det var nästan en meter mellan flickorna, ibland satt de med en tom plats mellan 

sig.148 De såg inte alls lika engagerade och glada ut som till exempel Paula, Fanny och 

Sandra. Deras sociala band kännetecknades inte av samma respektfulla kommunikation, utan 

av ett visst avståndstagande. När de valde att sitta bredvid varandra var det ett val de gjorde 

mellan detta eller att sitta ensam. De valde inte varandra för att de ville vara tillsammans. På 

rasterna ser jag att det är Louise som söker Linneas sällskap mer än Linnea som söker 

Louises. 

 

Jag tycker inte att jag kan se på deras ansiktsuttryck, att de inte mår bra av att stå utanför den 

gemenskap som andra flickor i klassen har. Scheff menar ju att vi gör allt för att dölja den 

smärta och skam det innebär att inte ha stabila sociala band med andra. Därför tenderar vi att 

låtsas som att det inte är något problem för oss. Att inte bli vald innebär, enligt Scheff, att 

utsättas för skamkänslor. Att bli osynliggjord av andra skulle, enligt Meads teorier, innebära 

att man lär sig att man inte finns (för andra) eller att man saknar värde. 

 

Motsatsen till Louise, Linnea och Susanne är Sara och Hanna. Deras relation kännetecknas av 

närhet och tillit. De sitter alltid tillsammans. De sitter tätt, tätt. De går tätt tillsammans i 

                                                 
145 Observation 2004-09-14. 
146 Observationer 2004-09-14, 2004-09-15. 
147 Observation 2004-09-15. 
148 Observationer 2004-09-15, 2004-11-03, 2004-11-12. 
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korridoren. När de arbetar med sina böcker böjer de ihop huvudena, ibland så tätt att deras 

huvuden ligger mot varandra. De tar ofta i varandra. De håller sina ansikten nära varandra och 

ser varandra in i ögonen. De leker ofta med varandras hår.149 Det innebär att de båda får 

mycket uppmärksamhet och omsorg av varandra. Det innebär att de blir bekräftade som 

efterfrågade och viktiga för varandra. De lär sig kroppskontakt och närhet. Men denna närhet 

kräver också att de är solidariska och ställer upp för varandra. Den kan också hindra kontakt 

med andra. Att ha en väldigt tät relation kan leda till att beroendet av varandra blir stort på 

bekostnad av individens frihet. Bliding skriver att vara bästis innebär förpliktelser att ställa 

upp och uppoffra sig för varandra.150 Jag kan också se att Sara är den av de två som har mer  

aktiv kontakt med det jag kallar den stora gruppen, som består av alla flickorna i klassen utom 

Linnea, Louise och Susanne. Trots sin tvåsamhet kan de släppa in och kommunicera med 

andra. Sista lektionen en fredagseftermiddag satt Ellen bredvid dem och deltog aktivt i en 

kommunikation, där de bland annat rufsade varandra i håret alla tre och skrattade mycket.151 

De kan också hålla andra utanför. En annan dag satt Louise bredvid Hanna vid ett bord för tre. 

På Hannas andra sida satt Sara. Hanna satt vriden mot Sara med ryggen rakt mot Louise.152 

Att vända ryggen till är ett effektivt sätt att hålla några utanför kommunikationen, något som 

jag ofta såg och ska återkomma till. Sara och Hanna lär sig närhet. De lär sig att de är viktiga 

för en annan människa. Möjligen kan deras tvåsamhet leda till att de sociala banden mellan 

dem blir alltför korta och att individernas frihet begränsas på bekostnad av deras tvåsamhet. 

Men genom att de även har en plats i den stora gruppen lär de sig att de också har tillräckligt 

mycket värde för att få tillhörighet där. Kommunikationsforskaren John Fiske citerar tidigare 

forskning och skriver att kroppskontakt och närhet på mindre än en meter är tecken på 

intimitet. Han pekar också på att närheten varierar mellan olika kulturer och att det finns mer 

närhet inom arbetarklassen än inom medelklassen.153 Varierar den mellan flickor och pojkar 

också? 

 

Emilias och Stinas relation präglas också av närhet och mycket kroppskontakt. Utanför 

klassrummet har jag vid flera tillfällen sett dem gå omkring och hålla varandra i lillfingrarna. 

                                                 
149 Observationer 2004-09-28, 2004-11-02. 
150 Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 164. 
151 Observation 2004-10-08. 
152 Observation 2004-11-10. 
153 John Fiske, Kommunikationsteorier: en introduktion (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997), s. 96. 
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De sitter ofta och leker med varandras hår eller masserar varandra. 154 De här flickorna möter 

ofta varandra och vänner i andra klasser med kramar. Särskilt Stina verkar vara en som både 

ger och får många kramar och mycket kroppskontakt av andra. Även deras kommunikation 

präglas av samtal som bara tystnar vid lärargenomgångar och ibland när de måste ägna sig åt 

enskilt arbete. Annars kommunicerar de en stor del av tiden i klassrummet. Deras 

kommunikation är ganska diskret och uppmärksammas sällan av lärarna, men jag ser även här 

intresse, aktivt lyssnande, glädje och en självklarhet som bara de som vet att de räknas och  

hör till kan ge uttryck för. Medan Sara och Hanna alltid, utan undantag, väljer varandra är 

Emilia och Stina inte lika tvåsamma eller beroende av varandra. De sitter ofta tillsammans 

med Lina, Ellen och Pia i klassrummet i olika konstellationer. Därför väljer jag att beskriva 

dem som tillhöriga samma grupp trots att deras relationer och situation i skolan ser ganska 

olika ut. Jag tror att de upplever en viss trygghet och tillhörighet med varandra.155 Jag skulle 

också kunna se det som att de hör till den stora gruppen och att de är hänvisade till varandra, 

eftersom Paula, Fanny och Sandra respektive Sara och Hanna väljer varandra. De väljer dock 

aldrig Louise, Linnea eller Susanne. Även Lina, Ellen och Pia har tillgång till närhet och 

positiv bekräftelse i denna grupp, även om de inte deltar lika nära och lika ofta. Efter Stina 

och Emilia är det Lina som får mest fysisk beröring av de andra. Även hon blir kramad och 

masserad.156 Har någon av dem hästsvans inbjuder den till att någon leker med den på ett 

smeksamt sätt.157 Ambjörnsson har beskrivit flickors kommunikation som mjuk och nästan 

sensuell. Hon beskriver hur de tar i varandra, lutar sig mot varandra, smeker varandras 

handflator, sitter i varandras knä och masserar varandra.158 Emilia, Stina och Lina passar 

väldigt bra in på den beskrivningen. Trots det är inte dessa flickor lika hårt knutna till 

varandra som Sara och Hanna. Eftersom de är fler kan de variera vem de sitter med på 

lektionerna, utan att någon blir ensam. Detta ger möjlighet till större variation och 

självständighet än för Sara och Hanna.  

 

                                                 
154 Observationer 2004-11-02. 
155 Observation 2004-09-28. 
156 Observation 2004-09-28. 
157 Observationer 2004-09-28, 2004-11-03, 2004-11-08. 
158 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 58. 
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Pia har inte samma närhet med de andra. Hon har andra kamrater utanför klassen och är mer 

självständig i förhållande till sina klasskamrater än många av de andra.159 Hon går sin egen 

väg men har också förmåga att ta och få en plats i gruppen.  

 

Jag har också sett Paula, Fanny och Sandra hålla varandra i händerna, sitta med fötterna på 

varandras stolsitsar och möta vänner med kramar, men de har inte lika mycket fysisk kontakt 

som Emilia och Stina eller Sara och Hanna.160 

 

Jag upptäckte också tidigt att de flickor som jag beskrivit ovan som par eller mindre grupper 

ofta befinner sig tillsammans i en stor grupp på rasterna. Det händer också att de umgås i 

andra konstellationer, än de jag har beskrivit ovan, både under och utanför lektionerna. Detta 

gör att jag upplever stämningen mellan flickorna som vänlig och positiv. De kan alltså även  

beskrivas som en stor grupp. De enda som jag nästan aldrig ser kommunicera med flickor i 

denna stora grupp är Linnea och Louise. Linnea beskrev det som: ”Det är ju typ alla tjejer, 

utom jag och Louise, som är liksom en grupp så där.”161 Inte heller Susanne har särskilt 

mycket eller nära kontakt med de andra flickorna i klassen, även om jag ser henne prata med 

sina klasskamrater några gånger. Susannes situation ska jag återkomma till. 

 

Jag såg bara en liten meningsskiljaktighet mellan flickor under min tid på skolan, vilket inte 

betyder att det inte fanns fler. En av flickorna berättade om en konflikt mellan två flickor, som 

hade påverkat många av flickorna i stora gruppen, men som jag inte hade märkt något av. Hon 

trodde inte att lärarna hade märkt den.162 Jag kan också tänka mig, att eftersom flickorna 

ständigt ger varandra så mycket positiv bekräftelse skulle det räcka med att dra tillbaka denna 

för att visa att man är arg på någon. Fanny Ambjörnsson skriver att det är svårt för många 

flickor att uttrycka känslor av ilska. Känslor av glädje och mjukhet tyckte de däremot att det 

var lätt att visa. Flickorna själva uppfattade det som att det var för att de ville bli uppskattade 

av kamraterna och för att kvinnor inte förväntas visa ilska.163 En dag såg jag Emilia och Stina 

stå och slita i varandra. De ville uppenbarligen gå åt olika håll och de tänkte uppenbarligen 

                                                 
159 Observation 2004-11-03. 
160 Observationer 2004-11-02, 2004-11-03. 
161 Intervju 2004-11-05. 
162 Intervju 2004-11-05. 
163 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 64-65. 
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inte dela på sig. Hela tiden log och skrattade de.164 Kan detta innebära att flickorna fortsätter 

att lära sig att de inte bör vara arga?  

 

Det kan ha funnits kamp om makt under ytan, som inte jag lyckades få syn på. Öhrn menar, 

som jag tidigare nämnt, att flickors maktkamp är mer osynlig än pojkars eftersom den inte 

bekräftas i samma utsträckning som pojkars.165 

 

 

Synlighetens och osynlighetens pedagogik 
En dag i skolan för Susanne 

Susanne, upptäcker jag efter ett tag, avviker från hela eller delar av lektioner lite då och då 

trots att hon befinner sig i skolan. Hon är den enda flickan som ofta ser ledsen och nedstämd 

ut. Hon kan sitta en hel lektion och titta ner i bänken utan att kommunicera eller arbeta, men 

skiner upp om någon uppmärksammar henne.166 En förmiddag saknas hon på en SO-lektion, 

men finns i korridoren tillsammans med några flickor från en annan klass, när vi andra 

kommer ut ur klassrummet. Alla flickorna i klassen passerar henne, utan att det förekommer 

några tecken på att de ser henne (ingen hälsning, inga leenden, ingen möter hennes blick), 

trots att flera registrerar henne med blicken. Även SO-läraren passerar alldeles intill henne 

utan att visa att han ser henne eller kommentera hennes frånvaro.167 Jag frågar mig själv om 

han vet att hon skulle varit på hans lektion. En annan förklaring till att han inte säger att han 

saknat henne skulle kunna vara att han redan tjatat så mycket på henne, att han givit upp. Då 

uppstår följdfrågan: Har en lärare rätt att ge upp om en elev? Det kan också vara så att han 

talade med henne vid ett senare tillfälle. 

 

Lektionen därefter hade klassen engelska. Susanne sitter ensam vid ett bord för två. Jag har 

bestämt mig för att försöka sätta mig i hennes roll den här lektionen. Jag ser inte att varken 

hon eller någon annan tar upp någon form av kommunikation. Sista delen av lektionen får 

eleverna en liten uppgift de ska lösa i grupper om cirka fyra elever. Läraren hjälper till att  

                                                 
164 Observation 2004-11-03. 
165 Öhrn, Könsmönster i klassrumsinteraktion, s. 177- 183. 
166 Observation 2004-09-15. 
167 Observation 2004-11-03. 
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bilda dessa grupper genom att fråga Sara och Hanna om de kan arbeta med Susanne, Louise 

och Linnea. Jag undrar varför hon inte frågar Susanne, Linnea och Louise om de kan arbeta 

med Sara och Hanna. Detta skulle kunna tolkas som att läraren ser och omedvetet accepterar 

statusskillnader mellan flickorna. Att hon trots allt ser till att det blir ett litet grupparbete kan 

vara ett tecken på att hon anser att det är viktigt med kommunikation för eleverna. Detta lilla 

grupparbete leder till kommunikation mellan alla fem flickorna. Jag ser också att Susanne, 

som ofta ser tyst och ointresserad ut i klassrummet, deltar aktivt och med en viss iver. Hon 

pekar, pratar och reser sig från stolen flera gånger på ett, som jag tolkar det, ivrigt sätt för att 

se bättre och komma närmare. Hon får vänliga och intresserade tilltal och svar av de andra i 

gruppen.168 Detta är en av mycket få gånger jag ser kommunikation mellan de här flickorna. 

Dessutom ledde den här lilla uppgiften till att eleverna satt tätt tillsammans runt ett papper. 

Alltså fick även de elever, som nästan aldrig annars får närhet nu träning i detta. De fick 

möjlighet att för en liten stund bli betydelsefulla för några andra. 

 

Lektionen därpå hade klass 8 M svenska. Alla går in och sätter sig i klassrummet, men 

Susanne dröjer sig kvar i dörren en lång stund. Tittar hon efter en plats att sitta på? Jag ser att 

Pia och Ellen ser henne, men de visar inga tecken på att vilja kommunicera med henne (deras 

blickar möter inte hennes). Susanne går en runda i korridoren och kommer sedan tillbaka och 

ställer sig åter i dörröppningen. Efter någon minut ropar Sonny rakt ut i klassrummet (sin 

vana trogen) ”Stäng dörren!”. Susanne stänger dörren utifrån. Efteråt hör jag att Pia 

kommenterar Susannes sorti till läraren. Läraren svarar att han också såg henne, men att 

”…hon gör som hon vill”.169 Jag såg inte Susanne i matsalen efter den lektionen och hon var 

inte närvarande den sista lektionen den dagen. Jag hörde inte heller den läraren kommentera 

att hon saknades. Strax därpå kom Ellen in i klassrummet och blir genast tilltalad av en av 

killarna. Pia, Sara och Hanna hälsar också på henne.170 Jag frågade Susanne om den här 

episoden senare. Hon sa att hon hade stått där för att hon var osäker på om hon skulle orka gå 

dit eller inte, eftersom hon hade haft huvudvärk.171 Kanske stod Susanne och väntade på att 

bli inbjuden till lektionen som Askungen, som ville bli bjuden på bal.172 

                                                 
168 Observation 2004-11-03. 
169 Observation 2004-11-03. 
170 Observation 2004-11-03. 
171 Intervju 2004-11-12. 
172 Se Henriksson, Living Away from Blessings, s. 118-120, som jag tidigare refererat på s. 19-20. 
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När jag sedan intervjuar Susanne menar hon att det beror på skolarbetet att hon inte trivs i 

skolan. Däremot tycker hon att det är en bra och trevlig klass. Att hon ofta väljer att sitta 

ensam eller bredvid någon som är ”tyst av sig” är för att hon annars har svårt att koncentrera 

sig på arbetet.173 Den här onsdagen såg jag henne bara arbeta effektivt när hon var delaktig i 

en uppgift tillsammans med andra. Vid andra tillfällen har jag sett henne sitta hela lektioner 

med en bok framför sig utan att vare sig arbeta med den eller kommunicera med någon och 

har då tyckt att hon har sett ledsen och uttråkad ut. Jag undrar varför hon säger (och kanske 

tror) att hon arbetar bättre om hon inte kommunicerar med andra. Är det råd från lärare som 

gör att hon tror det eller säger hon det för att dölja sitt utanförskap? 

 

Den här dagen såg det ut som Susanne inte var viktig för någon i klassen, inte för 

klasskamraterna och inte för lärarna. Ingen klasskamrat frågade efter henne efter SO-

lektionen eller på lektionen i svenska. Men tack vare engelsklärarens lilla grupparbete blev 

hon indragen i kommunikation och blev också positivt bemött och sedd av de andra flickorna. 

Dessutom fick denna lilla uppgift Susanne att arbeta aktivt och intresserat med skolarbetet, 

något jag sällan sett henne göra tidigare. Jag vet inte om SO-läraren inte hade märkt att 

Susanne saknades på hans lektion, men genom att inte på något sätt visa att han noterat att 

hon inte varit där, talade han om för henne att det inte spelade någon roll för honom om hon 

var närvarande på hans lektioner eller inte. Svenskläraren hade sett att hon stod i dörren till 

klassrummet utan att be henne att komma in. Detta signalerade mycket tydligt att inte heller 

han brydde sig om, om hon var närvarande eller inte. De båda lärarna visade därigenom för 

Susanne att hon inte var viktig för dem och att de inte var intresserade av om hon skulle klara 

sina studier eller inte. Samtidigt visade de resten av klassen hur de såg på Susanne, att hon 

inte är viktig, vilket naturligtvis också visar eleverna att Susanne inte är viktig för klassen. 

Vad som hände Susanne den här dagen sammanfattar väldigt tydligt hur interaktionen i skolan 

eller snarare bristen på interaktion kan påverka elever. Jag menar också att jag under denna 

enda dag fått tydliga exempel på hur lärare kan påverka elevernas interaktion både indirekt 

och direkt.  

                                                 
173 Intervju 2004-11-12. 
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Inneslutandets och uteslutandets pedagogik 
Att höra till och inte 

Vid ett tillfälle blev eleverna, under lektionstid tillsammans med sina klassföreståndare, 

bjudna på Festis och bulle i skolans cafeteria. Många av flickorna bildade en stor grupp som 

stod i en cirkel. Susanne kom in och ställde sig i närheten av denna cirkel. Men flickorna stod 

axel vid axel och deras ryggar bildade en vägg där det inte fanns någon öppning för henne.174 

Att eleverna bildar cirklar, där det är omöjligt att få tillträde om de som är inne inte väljer att 

göra en öppning, har jag sett vid några tillfällen, i de allmänna utrymmena.175 Dessa ryggar 

bildar en effektiv barriär mot dem som står utanför. För dem som ”hör till” öppnar sig denna  

barriär. Det verkar ske i samspel. Den som ”hör till” kan och vågar visa att hon vill komma in 

i gemenskapscirkeln, medan den som inte hör till inte kan gå in och ta sig en plats, utan är helt 

beroende av att de andra släpper in henne (vilket säkert inte är lätt för dem heller). Detta 

 eftersom det skulle bryta mot de gemensamma överenskommelserna om vem man är och 

vilken plats man har i klassen. Lektionen efter denna händelse dök Susanne inte upp. Jag har 

tidigare beskrivit hur Hanna när hon vände sig mot Sara samtidigt vände ryggen mot Louise, 

men att de släppte in Ellen i sin lilla grupp.176 

 

Dan Olweus menar att när elever blir systematiskt uteslutna av andra elever och inte får vara 

med i kamratgruppen kan det kallas indirekt mobbning.177 Jag vet inte om det här skulle 

kunna kallas indirekt mobbning eller om det exempelvis krävs menande blickar också för att 

uppfylla Olweus mobbningskriterier? Jag såg inga tydliga tecken på att några av flickorna 

genom aktiva handlingar uteslöt andra flickor. Linnea beskrev det så här: ”Dom säger inte nåt 

negativt till en. De kanske bara frågar vad klockan är eller … ja… var är salarna o.”178 Jag 

menar att flickornas tystnad och ryggar är lika effektiva för att tala om att någon inte hör till 

eller är önskvärd, som nedsättande miner eller kränkande ord. 

 

                                                 
174 Observationer 2004-11-02, kl. 9.00-9.30. 
175 Observationer 2004-11-02, kl. 8.00 och kl. 9.00-9.30. 
176 Observationer 2004-10-08, 2004-11-10. 
177 Dan Olweus, Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra (Stockholm: Liber, 1998), s 5. 
178 Intervju 2004-11-05. 
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En dag stod alla flickor i den stora gruppen och väntade på Ellen när de skulle gå till 

matsalen. De stod flera minuter och väntade på att hon skulle dyka upp. När hon äntligen kom 

och de kunde gå kom Ellens kille och hon ställde sig att prata med honom, och de åtta eller 

nio flickorna väntade en stund till utan att visa otålighet.179 Detta visar för Ellen att hon 

verkligen är värd att väntas på. Att inte bli lämnad ensam var viktigt för flickorna. Det såg jag 

också i matsalen där de väntade på varandra, så att ingen blev lämnad ensam kvar.180 

Pedagogen Ingrid Karlson upptäckte, när hon intervjuade barn i grundskolans tidigare år, att 

det var oerhört viktigt för dem att inte bli ensamma på rasterna. Rädslan för att bli ensam var, 

enligt barnen själva, det viktigaste skälet till att barnen ville vara snälla och uppfylla andras 

förväntningar.181 Jag har svårt att tro att annat skulle gälla för barn i grundskolans senare år.  

 

Paula beskriver att: ”Jag hör till dom roliga.”182 Detta ser jag som ett tecken på att hon ser sig 

själv som någon som ”hör till” och någon som dessutom hör till ”dom roliga”. Det känns 

naturligtvis bättre än att, till exempel, höra till ”pluggisarna”. 

 

Intervjuerna visar också hur olika situationen kan se ut är för olika flickor. På min fråga om 

hon känner sig glad och trygg tillsammans med sina klasskamrater svarar Linnea ”nej”. Paula 

svarar att hon känner sig ”jättetrygg och glad ”. Fanny svarar ”ja” och Susanne ”oftast”.183 

 

 

Osynliggörandets pedagogik 
Ett problem som inte uppmärksammas innebär ett dubbelt osynliggörande 

Som jag tidigare nämnt menar Scheff att det väcker smärta hos oss när de sociala banden är 

hotade. Han menar också, att vi genom kulturen får lära oss att förneka de känslor som visar 

detta och att behovet av sociala band blivit en onämnbar hemlighet i vårt samhälle.184 Skolan 

är en del av denna kultur och detta samhälle. Samtidigt är vi enligt Meads teori beroende av 

att få våra känslor bekräftade av andra för att vi ska kunna förstå dem själva. 

                                                 
179 Observation 2004-11-03. 
180 Observation 2004-09-28, 2004-11-03. 
181 Karlson, Könsgestaltningar i skolan, s. 81-86. 
182 Intervju 2004-11-05. 
183 Intervjuer 2004-11-05 och 2004-11-12. 
184 Scheff, Microsociology, s. 12, 15. 
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Ingen gång märkte jag att lärarna såg det som ett problem att några av deras elever inte 

kommunicerade med sina klasskamrater. Det enda tecken jag såg på lärare som uppmuntrade 

kommunikation mellan elever var det lilla grupparbetet jag beskrivit ovan samt ett 

grupparbete i teknik. I det senare påverkade inte läraren gruppsammansättningen.185 Däremot 

hände det flera gånger att lärare försökte förhindra kommunikation. Ofta genom att säga åt 

eleverna att vara tysta, vid ett par tillfällen genom att säga åt dem att inte samarbeta om de 

uppgifter de fått och vid ett par tillfällen genom att låta dem flytta isär bänkarna.186 

 

När jag frågade flickorna om de tyckte att lärarna arbetade för att de ska ha det bra 

tillsammans i skolan svarade Linnea att de inte gjorde någonting. ”Det är väl deras svaghet. 

Att dom inte tar nånting på allvar.”187 Paula tolkade, trots att hela intervjun dittills handlat om 

elevernas relationer, min fråga som att den handlade om hur de undervisade. När hon förstod  

vad jag ville veta sa hon: ”Jag tror inte dom tänker på det så himla mycket. För dom har aldrig 

pratat om det. /…/ Det är klart att dom bryr sig. Bryr sig om hur det är och så dära. Det är 

inget de pratar om.”188 Fanny tog upp grupparbeten och engelskläraren som ”förstår vem man 

är med och inte är med. Så när man har, så där, grupparbete brukar Kristin till exempel göra 

grupper. Så jag kommer med några som inte jag, så här, är med så mycket liksom.”189 Hon 

tyckte att det var bra att få tillfälle att lära känna klasskamrater hon inte kände så bra. Susanne 

berättade att hon i sjuan hade påtalat för sin klassföreståndare att hon ”inte hade nån så här 

riktigt, så där o va’ med, så där och så”.190 Då hade han talat med de andra i klassen och det 

hade blivit bättre. Hon menar att deras klassföreståndare försöker arbeta för att de ska ha det 

bra tillsammans. ”Jag vet inte om det blir bättre /…/ Men jag vet i alla fall att dom 

försöker.”191  

 

Jag tror att det ligger mycket i det som Susanne säger, att många lärare vill hjälpa eleverna, 

men att de saknar kunskap om hur de ska göra. Men jag tror också att många i skolan 

                                                 
185 Observationer 2004-09-15 och 2004-11-03. 
186 Observationer 2004-09-14, 2004-09-28, 2004-09-30, 2004-11-02. 
187 Intervju 2004-11-05. 
188 Intervju 2004-11-05. 
189 Intervju 2004-11-05. 
190 Intervju 2004-11-12. 
191 Intervju 2004-11-12. 
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fortfarande ser kommunikation som något som stör undervisningen och inte något positivt. 

Jag tror dock att de elever som hade hjälp av varandra med till exempel matematikuppgifter 

lärde sig mer och bättre matematik än de som inte hade det. Dessutom var 

elevkommunikation ofta en förutsättning för att eleverna skulle kunna klara sitt arbete, 

eftersom det, trots att många samarbetade, fanns elever som satt och väntade på lärarhjälp i 

upp till tio minuter av lektionstiden. 

 

Ser man kommunikation mellan elever som något störande är Louise den perfekta eleven. 

Hon är tyst och uppmärksam. Hon uppfattas därför inte som något problem av lärarna. 

 

Jag har, genom att följa klassen på många olika lektioner hos många olika lärare, haft ett 

annat perspektiv än lärarna har. Ingen lärare träffar den här klassen mer än fem lektioner i  

veckan. De flesta träffar klassen en eller två gånger. Denna organisation innebär att varje 

lärare har mindre tid och möjlighet att se mönster i klassen, än vad jag hade. Det delade 

ansvaret innebär troligen också att varje lärares ansvar för det som inte handlar om 

ämneskunskaper minskar. 

 

Genom att inte se att några flickor inte blir sedda av sina kamrater skapar skolan ytterligare en 

nivå av osynliggörande, vilket blir ytterligare en kränkning. Om ingen ser elevernas problem 

– problemen blir osynliggjorda – blir inte heller elevernas känslor bekräftade, vilket i sin tur 

leder till att det blir ännu svårare för dem att hantera dessa känslor. Som jag skrivit ovan tar 

Aspelin upp att Scheff menar att icke erkända skamkänslor leder till skamspiraler som beror 

på att man känner skam för att man känner skam.192 Dessa känslor bidrar till att det blir 

mycket svårt för eleverna att ändra på mönstren och initiera kommunikation med dem man 

inte brukar prata med. Omgivningen bidrar till detta genom att inte tala om eller på annat sätt 

visa att det kan finnas sådana känslor eller visa att man är medveten om elevernas behov av 

kommunikation genom att skapa möjligheter till kommunikation. Jag kan tänka mig att 

tystnad är ett sätt för lärarna att vara hänsynsfulla mot dessa flickor. Att inte utsätta dem för 

kränkningen att visa upp deras utanförskap, men jag skulle också kunna tolka det som att de 

inte bryr sig om det. 

                                                 
192 Aspelin, Klassrummets mikrovärld, s. 48-49. 
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Att lärarna inte ser eller bryr sig om elevernas relationer har betydelse för om eleverna själva 

ska kunna se och förstå sina relationer. Inte heller flickorna själva, med undantag av Linnea, 

talar om att några befinner sig utanför gemenskapen. Paula menar att sammanhållningen i 

klassen är bra. Hon uttrycker det som: ”Vi har roligt som en liten familj.”193 Fanny som jag 

upplever som en varm och vänlig människa sa vid intervjun att ”Fast alla är med varandra 

liksom. Louise börjar ju va med nu, oss också. Så där, o Linnea brukar va med några i sjuan. 

Jag brukar se henne me, så där, andra, så där, hennes kompisar. O Louise bru… börjar va med 

oss, så här, o så är vi, så där, tillsammans.”194 Det var många ”så här” och ”så där” och 

omtagningar, vilket kan vara ett tecken på att Fanny var besvärad och inte ville erkänna att 

Louise och Linnea stod utanför. En annan tolkning är att omtagningarna beror på att hon 

tidigare inte funderat på vad Louise och Linnea gör på rasterna. Jag såg hur Louise försökte 

vara tillsammans med flickorna i den stora gruppen på matrasten strax innan jag intervjuade 

Fanny. Jag skulle inte ha kallat det att ”va med” de andra. Jag skulle beskriva det som att hon 

följde efter de andra. Hon blev accepterad såtillvida att ingen aktivt visade att hon inte var 

önskvärd, men ingen visade heller att hon var önskvärd.195 Att inte kommunicera med någon 

är ett effektivt sätt att utesluta henne. Att bli avvisad väcker, enligt Scheff, känslor av skam. 

Det gjorde ont i mig att se detta. 

 

När jag såg Louise försöka höra till stora gruppen blev det väldigt tydligt för mig, varför 

många elever ger upp och försöker få det att se ut som att de inte är intresserade av andras 

gemenskap. Genom att på detta vis visa att man vill vara med och höra till, utsätter hon sig för 

risken att göra sitt utanförskap synligt – att visa sin skam. Bliding beskriver en pojke som 

valde att säga att han inte skulle äta hellre än att bli vald sist av sin klasskamrat vid en 

matsituation.196 

 

Vid intervjuerna berättade flickorna att de kan byta klass om de inte trivs i den de går. Tre av 

dem tog själva upp att det var svårt att göra det i praktiken. För det första skulle man bli 

tvungen att förklara för många kamrater varför man bytte klass. För det andra gällde det att 

                                                 
193 Intervju 2004-11-05. 
194 Intervju 2004-11-05. 
195 Observation 2004-11-05. 
196 Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 202. 
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hitta en klass man ville gå i och, som jag tolkar deras svar, där man kände sig välkommen.197 

Speciellt för de elever som har erfarenheter av att inte känna tillhörighet i en klass, kan det 

vara svårt att tro att de ska kunna hitta en annan klass, där de skulle känna sig mer välkomna. 

 

Garpelin anser att det är viktigt att elever får med sig flera kamrater från sina klasser i 

sexan.198 Jag har också sett att de som inte fick med sig några vänner från mellanstadiet 

tycktes ha mindre gemenskap med andra flickor i klassen. Vid intervjuerna berättade Linnea 

och Susanne att de inte hade med sig någon flicka från sina klasser i år 6. Det berodde 

antagligen på att de var, i det ena fallet ”jättemobbad ” och i det andra ”utanför” och därmed 

inte hade några flickor de var accepterade av att följa med till år 7.199 Detta visar att det krävs 

någonting mer av skolans organisation än att sätta ihop en klass av kamrater. 

 

Jag fick genom intervjun med en av flickorna veta att det finns en 

elevskyddsombudsorganisation. Där talar de mycket om relationer i klasserna. Jag såg aldrig 

något av dess arbete i klassrummen.200 

 

Två av flickorna förklarade sin självkänsla med relationerna i klassen. Det kan ha berott på att 

jag ställde frågan efter att ha frågat en hel del om hur de hade det där. Paula tog upp att 

hennes självkänsla blivit bättre eftersom hon kände större tillhörighet till sin klass nu än den 

tidigare. Även Susanne menade att hon hade bättre självkänsla nu tack vare att hon hade det 

bättre i den här klassen än hon haft det i klass 6. De andra två förklarade inte sin självkänsla 

med sin kommunikation.201 Jag tolkar detta som att de såg den som något som fanns inom 

individen och inte var särskilt beroende av möten med andra människor.  

 

 

                                                 
197 Intervjuer 2004-11-05 och 2004-11-12. 
198 Garpelin, Lektionen och livet, s. 177. 
199 Intervjuer 2004-11-05 och 2004-11-12. 
200 Intervju 2004-11-05. 
201 Intervjuer 2004-11-05 och 2004-11-12. 
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Under de veckor jag befann mig i klass 8 M observerade jag att tillgången till närhet och 

kommunikation var synnerligen ojämnt fördelad mellan flickorna. Några av dem hade, som 

jag uppfattar det, alltid tillgång till mycket kommunikation, många leenden, mycket 

uppmärksamhet, närhet och bekräftelse. De blev väntade på och fick positiv kroppskontakt. 

De blev sedda. Detta gjorde att de kände tillhörighet till varandra. De var inneslutna i en 

gemenskap. De flickorna lärde sig att de var viktiga och värdefulla för andra, vilket enligt min 

tolkning av Mead är en förutsättning för att självkänslan ska utvecklas på ett positivt sätt. 

Enligt Scheffs förklaringsmodell var deras sociala band intakta och känslan det väcker är 

stolthet, vilket leder till en positiv utveckling av självkänslan. 

 

Andra flickor hade väldigt lite tillgång till närhet och kommunikation med sina klasskamrater. 

De blev inte tilltalade, efterfrågade eller insläppta i cirklar. De fick ingen kroppskontakt eller 

annan närhet. De fick varken positiv eller negativ uppmärksamhet. De blev väldigt sällan 

sedda. De kunde inte förvänta sig att andra väntade på dem. De blev osynliggjorda och 

uteslutna ur den gemenskap som andra hade med varandra. De lärde sig att de inte var viktiga 

för andra. Att bli ignorerad och avvisad på det sättet väcker känslor av skam, som visar att de 

sociala banden är i ytterst dålig kondition. Att ha sociala band är, enligt Scheff, ett 

grundläggande behov. För att få en god självkänsla krävs det att man blir sedd och bekräftad 

av andra. 

 

I klassrummen pågick en ständig kommunikation mellan flickorna. Detta skulle kunna tolkas 

som att även de som inte hade tillgång till direkt kommunikation indirekt förmedlades ett 

budskap om att de inte hörde till genom att se kommunikationen, gemenskapen och närheten 

mellan sina klasskamrater. En närhet de inte hade tillgång till och en gemenskap de var 

uteslutna ifrån. 

 

Även de flickor som är med i en gemenskap kan fara illa av att andra står utanför den. De står 

som varnande exempel på vad som kan hända den som misslyckas med sina relationer. Detta 

leder troligen till att flera av flickorna inte känner sig riktigt trygga i klassen, eftersom de vet 
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att de också skulle kunna hamna utanför gemenskapen. Detta kan i sin tur medföra att deras 

vilja att ta in andra flickor i gemenskapen minskar. Alltså skulle orsakerna till uteslutandet 

kunna beskrivas som en otrygghetsspiral. Det är möjligt att några av dem känner skuld eller 

senare i livet kommer att känna skuld över att de inte brydde sig mer om sina klasskamrater. 

Jag vill understryka att jag inte lägger ansvaret för hur det ser ut i klassen på flickorna. 

Ansvaret vilar på skolans alla nivåer; när man bestämt att flickorna ska vara tillsammans i 

samma klassrum har man även tagit på sig ansvaret för att de ska ha det bra när de befinner 

sig där. 

 

Man skulle kunna hävda att det beror på flickorna själva om de tar sig en plats i gemenskapen. 

Med andra teorier och perspektiv skulle jag kanske kunnat se, att de som stod utanför saknade 

vissa förmågor att ta sig in i en gemenskap. Detta skulle dock inte frita skolan från sin del av 

ansvaret för elevernas självkänsla – tvärtom. Om eleverna har med sig en låg självkänsla och 

dålig träning i kommunikation hemifrån, ligger det närmare till hands att tänka att skolan 

måste ta en större del av det delade ansvaret mellan hem och skola och arbeta ännu hårdare 

för att stärka elevernas självkänsla. Om ungdomar inte har en levande social gemenskap 

hemma, är deras behov av att möta detta i skolan ännu större. 

 

Jag har avgränsat denna studie till att gälla flickor. Jag vill dock påpeka att jag tror att det 

finns större likheter än skillnader mellan flickors och pojkars situation i skolan. Vid sidan av 

mina observationer har jag skymtat grupper av pojkar, och pojkar som står utanför dessa. 

Framför allt tror jag att pojkar har samma grundläggande behov av att bli sedda och 

bekräftade som viktiga människor av andra som flickor, även om det kan finnas skillnader i 

hur man genomför sin kommunikation. 

 

Som Granström påpekat, påverkar lärares sätt att organisera undervisningen elevernas 

interaktion och därmed deras självkänsla. Jag såg få tecken på att lärarna försökte stödja 

elevernas kommunikation med varandra. Däremot såg jag ganska ofta att lärare försökte 

förhindra kommunikation. Endast vid ett tillfälle såg jag en lärare sätta ihop en arbetsgrupp, 

där hon blandade elever med nära relationer med elever som ofta inte hade någon att prata 

med. Denna arbetsuppgift och lilla hjälp att skapa en arbetsgrupp fick betydelse för Susanne, 

som under en liten stund var delaktig i en gemensam aktivitet. Detta exempel visar att lärarna, 
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med ganska små medel, kan påverka elevernas kommunikation och därmed deras känslor på 

ett positivt sätt. 

 

Genom att inte uppmuntra och planera för samarbete överlåter lärare till eleverna att själva 

hantera sin kommunikation inom ramarna för vad som är möjligt i klassrumssituationen. Jag 

tycker inte jag har sett någon medvetenhet om att elevernas kommunikation har stor betydelse 

för hur de ska utveckla sin självkänsla och jag menar att flera av lärarna inte arbetade för att 

skapa en levande social gemenskap på ett medvetet sätt. 

 

Jag vill här passa på att ta upp en diskussion om vad kommunikation kan innebära för elevers 

möjligheter att lära sig ämneskunskaper. Förutsättningar för att en elev ska kunna lära sig det 

som förväntas i skolan är, för det första att hon kommer till klassrummet, och för det andra att 

hon arbetar med ämnesinnehållet. Elevens benägenhet att komma till klassrummet ökar om 

hon upplever det trevligt att vara där. Ett sätt att få det trevligt är att skapa ett varmt 

klassrumsklimat som även innefattar henne. För att eleven ska arbeta med ämnesinnehållet 

krävs att det känns som ett meningsfullt arbete – inte bara kognitivt, utan även känslomässigt. 

Jag tror att Susannes benägenhet att komma till lektioner skulle öka om fler visade att det 

hade betydelse för dem. Dessutom är min uppfattning, att hon arbetade mycket mer engagerat 

och aktivt när hon deltog i ett gemensamt projekt än när hon förväntades arbeta på egen hand. 

Naturligtvis påverkar även arbetsuppgifternas innehåll elevers benägenhet att uppfatta dem 

som meningsfulla. Liksom Lpo 94 menar jag att en levande social gemenskap ger vilja och 

lust att lära.202 

 

Ett tecken som kan tyda på, att lärare inte reflekterade över att det är viktigt för elever att bli 

sedda, är de två lärare som ignorerade Susannes tveksamma närvaro respektive hennes 

frånvaro. Det är lätt att se likheter mellan det som hände Susanne och flickans berättelse om 

att ingen lärare brydde sig om att fråga varför hon hade varit frånvarande från flera lektioner, 

som jag tidigare citerat. Den flickan tolkade bristen på engagemang från lärare som att de inte 

brydde sig om henne som person.203 Det skulle vara intressant att intervjua lärare om hur de 

uppfattar sådana situationer och hur de ser på sin uppgift. 

                                                 
202 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 9. 
203 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 126, se även s. 20 i föreliggande uppsats. 
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Lärarnas brist på intresse för elevernas kommunikation ledde till ett osynliggörande av 

elevernas egna upplevelser. Om lärarna inte visar intresse för hur eleverna trivs och känner sig 

i skolan lär sig eleverna att detta inte är viktigt och eleverna får svårt att förstå och hantera 

sina känslor. Det är sådana icke uppmärksammande känslor, som kan leda till uppror med 

uttryck som i Henrikssons Sex Pistolsdiskurs eller till tyst väntan på att bli inbjuden som i 

Askungediskursen.204 Kanske skulle vissa av skolans disciplinproblem kunna lösas genom att 

man tog elevers känslor mer på allvar. 

 

Jag vill understryka, att jag inte menar att lärare ska diskutera de enskilda elevernas 

utanförskap för att göra det synligt, inte heller att de enväldigt ska bestämma elevernas 

placering i klassrummen. En målsättning bör vara att de genom sin undervisning och sitt 

förhållningssätt visar, att de är medvetna om att eleverna har känslomässiga behov och att de 

gör det möjligt för dem att uttrycka dessa så att behoven får påverka arbetet. En annan 

målsättning är att de i sin planering av elevernas arbete planerar för samarbete på ett sådant 

sätt att inte några elever hamnar utanför en gemenskap.205 

 

När vuxna genom sitt agerande eller brist på agerande visar att de inte tycker det är viktigt att 

alla eleverna är delaktiga i interaktionen, ger de också ett tyst godkännande av sakernas 

tillstånd. Eleverna lär sig att det är rimligt och normalt, att några står utanför gemenskapen 

och att de inte har något ansvar för att hjälpa in andra i sin gemenskap – en kunskap som de 

bär med sig vidare i livet. Kanske beror lärares bristande intresse för detta på att även de lärde 

sig, att det är normalt att några står utanför, när de gick i skolan. 

 

Jag vill understryka att lärarna i regel talade med eleverna på ett vänligt sätt och lade ner 

mycket engagemang i sin undervisning. Flera av dem lade också mycket tid på enskilda 

samtal med elever, och jag är helt säker på att de arbetade med elevernas bästa för ögonen. 

 

Möbleringen hade betydelse för kommunikationen. I de klassrum där borden stod i grupper 

och där det inte fanns många fler stolar än elever, satt även de elever som annars ofta satt 

                                                 
204 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 118-120. 
205 Jfr. Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik, s. 179-194, 217-226, 249, 251. 
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ensamma tillsammans med andra. Det var dock viktigt att borden stod placerade mot 

varandra, och inte i rad, så att några elever inte kunde vända ryggen åt någon och därmed 

utesluta andra. 

 

Men naturligtvis räcker det inte med enbart en genomtänkt möblering eller ens med enbart 

lärares planering för att skapa en levande social gemenskap. Jag menar att man måste planera 

för detta på alla nivåer inom skolorganisationen. De högre nivåerna påverkar lärares 

arbetsförhållanden och möjligheter till utveckling, liksom organiseringen av undervisningen, 

scheman och sammansättningen av klasserna. Jag menar att det är nödvändigt, att kunskap om 

elevers sociala behov måste genomsyra all planering inom skolan. 

 

När skolorganisationen skapar nya klasser i övergången mellan år 6 och år 7 är det viktigt att 

det finns ett relationellt perspektiv. Har skapandet av den här klassen skett på ett genomtänkt 

sätt med elevernas bästa för ögonen? Har man skapat nya klasser på grund av, att man inte 

lyckats skapa en levande social gemenskap för alla under de tidigare åren eller är det av 

organisatoriska och ekonomiska skäl? De flickor som har en historia av mobbning och 

utanförskap gör det tydligt, att det inte är möjligt för alla att få med sig kamrater de känner sig 

respekterade av från sin gamla klass, när man bildar en ny skolklass, vilket Garpelin 

föreslagit.206 För några elever har den nya klassen inneburit att de fått fler vänner och känner 

större tillhörighet, medan det för andra har inneburit ett fortsatt utanförskap. Det krävs mer än 

att skapa en skolklass av likar för att elevernas självkänsla ska utvecklas.  

 

Denna studie har genomförts på en skola där eleverna vistas i många olika klassrum och 

möter många olika lärare. Detta gör att det blir väldigt svårt för lärarna att få en helhetsbild av 

hur det sociala klimatet i klassen ser ut. Ingen lärare har mer än fem lektioner i veckan med 

den här klassen. De flesta har bara en eller två lektioner. Den ena läraren vet troligen inte vad 

som hänt lektionen innan han möter eleverna. Det innebär också att den lärare som vill arbeta 

med sociala frågor, får avsätta tid från just sina ämnestimmar, vilket slår hårdare mot just det 

ämnet än det skulle göra med ett mindre inrutat schema. Kanske kan ett engagerat, väl 

fungerande arbetslag lösa dessa problem. Det finns också skolor som har infört hemklassrum 

                                                 
206 Garpelin, Lektionen och livet, s. 177. 
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och klasslärare även under grundskolans senare år. Jag tror att det ger bättre förutsättningar att 

arbeta med den sociala gemenskapen än vad den här skolans organisation ger. Naturligtvis 

räcker inte detta. Det är lärarnas intresse och kunskap om dessa frågor, som är avgörande för 

hur elevernas vardag ser ut. 

 

Jag har berört frågan om flickornas utanförskap skulle kunna betecknas som mobbning. Jag 

har inte studerat definitionerna tillräckligt noga för att kunna säga något om detta. Mina 

resultat visar på ett problem med mobbningsbegreppet och skolors mobbningsplaner. På de 

flesta skolor finns planer för hur man ska hantera mobbning och dessa har förmodligen haft 

stor betydelse för att få skolor att arbeta med detta. Men det som faller utanför 

mobbningsbegreppet blir samtidigt inte uppmärksammat. Detta visar att det behövs en djupare 

diskussion om hur skolan ska ta ansvar för hur den påverkar elevers kommunikation med 

varandra. Det räcker inte med mobbningsplaner och kurser i konflikthantering. Istället behövs 

det en medvetenhet om kommunikationens betydelse för elevers självkänsla och ett arbete för 

att skapa förutsättningar för ett tryggt klassrumsklimat som genomsyrar all undervisning. 

Lyckas man med det kan man lägga mobbningsplanerna på hyllan för gott. 

 

För att skapa ett socialt klimat där alla elevers självkänsla utvecklas på ett positivt sätt, tror 

jag det krävs att man uppnår två delmål. Det första är att lärarna, som är de vuxna som möter 

eleverna varje dag, blir medvetna om att detta är viktigt – att det är viktigt för alla att bli sedda 

– att det är viktigt att eleverna förstår och respekterar varandra. För det andra krävs det att 

lärarna har tillräckliga kunskaper om hur de kan arbeta med detta. Det första delmålet är en 

förutsättning för att man ska kunna uppnå det andra. För att ha möjlighet att närma sig de 

båda delmålen måste lärare få tid och möjlighet att systematiskt reflektera över läraruppdraget 

och över vad lärarens bemötande och olika arbetssätt kan få för konsekvenser för eleverna. 

Henriksson pekar på, att det inte är ovanligt att rektorer och skolnämnder ignorerar vikten av 

att genomföra en systematisk reflektion över den dagliga undervisningen och att väldigt lite 

tid är avsatt för att lärare ska kunna skapa sig en djupare förståelse av vad som händer i 

klassrummet.207 

 

                                                 
207 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 40. 
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Jag tror att det finns en hel del kunskap om hur man kan arbeta för att skapa levande social 

gemenskap, men inte förrän skolans alla nivåer inser att det är viktigt, kommer man att kunna 

ta till sig denna kunskap. Jag har funderat över varför skolan har haft så svårt att ta elevers 

sociala behov på allvar och tror att det beror på att, som Scheff beskriver det, den förnekar 

vårt beroende av andra, och av sociala band.208 Detta får allvarliga konsekvenser, för om inte 

lärarna vågar se, förstå och visa att de ser och förstår elevernas grundläggande behov, kan inte 

heller eleverna hantera dem. En annan möjlig orsak, som jag tidigare pekat på, är att de flesta 

av oss vuxna har sett utanförskap och kränkningar mellan elever under vår egen skoltid och 

att detta därmed normaliserats för oss, så att vi inte längre uppmärksammar det. 

 

Det är också viktigt att lyfta fram, att det är en myt att en skola med en organisation som 

liknar den som den här skolan har och med dagens personaltäthet, har möjlighet att se till att 

varje elev blir uppmärksammad av någon lärare ens varje dag. Därför menar jag att man 

genom att arbeta medvetet för att eleverna ska se varandra och känna trygghet tillsammans 

kan se dem själva som en tillgång för varandra i detta avseende. 

 

Jag tror att all undervisning skulle behöva genomsyras av ett relationellt perspektiv. Hur 

lärare planerar undervisningen får konsekvenser för hur kommunikationen blir. Läraren kan 

hjälpa eleverna till kommunikation genom att planera för samarbete i det dagliga arbetet med 

olika skoluppgifter, inte med enstaka lektioner med exempelvis samarbetsövningar. Precis 

som Henriksson påpekar, är undervisningen i moral inte något som sker vid enstaka lektioner 

utan något som läraren undervisar i varje lektion genom sina egna ställningstaganden och sitt 

eget sätt att bemöta eleverna.209 Detsamma gäller för undervisningen i kommunikation. Det 

handlar om vilken människosyn läraren omfattar. 

 

De mönster jag beskrivit visar, att det inte räcker att skapa klasser av elever som väljer 

varandra. Inte heller räcker det att ha mobbningsplaner eller att lärarna går på kurser om 

konflikthantering. Om alla elever ska få lära sig att de duger bland sina kamrater måste man 

söka mer grundläggande lösningar utifrån det som Lpo 94 kallar att skapa en levande social 

gemenskap. 

                                                 
208 Scheff, Microsociology, s. 12. 
209 Henriksson, Living Away from Blessings, s. 124-126. 
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Studien har visat att det finns en dold läroplan där flickor lär sig sitt värde av andra flickor 

och att detta påverkar deras självkänsla. Den pekar på behovet av ett tydligt relationellt 

perspektiv i skolan och på att arbetet för att påverka elevers interaktion, så att den leder till en 

positiv utveckling av deras självkänsla, behöver utvecklas. Min önskan är att studiens resultat 

leder till vidare forskning, reflektion och utbildning, så att skolans alla nivåer utvecklar 

sådana förhållningssätt och arbetsmetoder, att skolan blir en levande social gemenskap för 

alla. 
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      Bilaga 1 

Hej Ni föräldrar till flickor i klass 8 på Xxxxxxxskolan! 
 
Jag heter Lena Norberg och går sista året på grundskollärarutbildningen på Campus 
Norrköping. Just nu håller jag på med mitt examensarbete, en C-uppsats som ska handla om 
hur flickor kommunicerar med varandra och hur detta kan påverka deras självkänsla.  
 
För att få material till uppsatsen behöver jag observera, flickorna i klassen under lektionstid. 
Dessutom vill jag intervjua några av dem om hur de ser på sin kommunikation och på hur den 
påverkar dem. Intervjuerna kommer jag spela in på band. För observationerna kommer jag 
använda mig av papper och penna. 
 
Jag kommer att avidentifiera alla uppgifter, så att man inte ska kunna känna igen de olika 
eleverna i uppsatsen. Det kommer heller inte framgå i vilken skola eller kommun jag samlat 
in detta material. För att få göra detta behöver jag ha Ert och Ert barns samtycke. Ert barn har 
också rätt att när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen. Om jag inte får tillbaka 
detta papper räknar jag det som att Ni godkänner att Er flicka medverkar i undersökningen. 
 
Har Ni några fler frågor om hur jag tänker göra får Ni gärna ringa till mig,  
tel: 0000000000 eller till min handledare Birgitta Plymoth: tel: 0000000000. 
 
 
Vänliga hälsningar, Lena Norberg 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Jag har läst brevet och godkänner att du observerar mitt barn i klassrummet. 
 
 Jag har läst brevet och godkänner att du intervjuar mitt barn. 
 
 Jag har läst brevet och vill inte att du observerar mitt barn i klassrummet. 
 
 Jag har läst brevet och vill inte att du intervjuar mitt barn. 
 
 
 
Elevens namn:__________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:______________________________________________ 

  



 

      Bilaga 2 

Intervjuunderlag för elevintervjuer 
 

 

Vad heter du? 

Hur bor du?  

Vad arbetar dina föräldrar med? 

 

 

Hur och när kom den här klassen till? 

 

 

Vilka klasser kom ni från? Hur många klasser? 

 

 

Vilka kände varandra när ni började sjuan? 

 

 

Skulle du kunna byta klass om du inte skulle trivas? 

 

 

Kan du berätta lite om den här klassen? 

 

Finns det grupper? 

 

 

Hur mycket kan du vara dig själv när du är tillsammans med dina klasskamrater? 

 

Vad måste du dölja? Vad kan du visa? 

 

Varför är det så? 

  



 

 

 

Är det något du skulle vilja ändra på? 

 

I så fall vad och hur? 

 

 

Hur är sammanhållningen i klassen? 

 

 

Har ni många konflikter? Hur hanterar ni konflikter? 

 

 

Varför är tjejer och killar så mycket var för sig? 

 

 

Känner du dig glad och trygg tillsammans med dina klasskamrater? 

 

 

Tycker du att din självkänsla blivit bättre eller sämre sedan du började sjuan? 

 

På vilka sätt?  

 

Vad beror det på? 

 

 

Hur tycker du att lärarna arbetar för att ni ska ha det bra tillsammans i skolan? 

 

 

  


