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Abstract

This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theo-
retical base in Foucault’s concepts of governmentality and conduct of conduct. The 
initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts 
from 1969 and 1994. The second focuses on how pupils are constructed and con-
struct themselves in the school context. The method of inquiry is text analysis and 
group interviews. The curricula study describes pupils’ desired competencies in 
curricula texts today and forty years ago. The study notes that during the last four 
decades the honest, helpful, patient and considerate subject has been replaced by 
a responsible, reflective, active and critical subject. A subject with dichotomous 
competencies is elaborated to show the antithesis to the democratic pupil/mem-
ber of society. The discussion deals with how the desired competencies may effect 
schoolwork and the interaction between teachers and pupils, and vice versa. 

The second study deals with what a group of pupil talk about, how they do it 
and who is allowed to talk when. The subject matter is how nine-year-old pupils 
argue with each other about coming off well in school or failing as a pupil. The 
results indicate that relations with peers is central for nine-year-old pupils during 
the school day, and that traditional school work – such as reading and writing, 
maths and so on – is not something the pupils pay particularly much attention to. 
The pupils must learn to master a number of implicit rules about the conduct of 
a school girl or a school boy. Most pupils learn the prevailing criteria without dif-
ficulty, but those who fail in this matter are in one way or another excluded from 
other children’s activities. To position oneself and others is a basic part of the inter-
action with others and is always in progress. Positioning in this sense is not to be 
mixed up with social positions and status in more traditional terms. You position 
yourself and the other as soon as you catch sight of each other by asking yourself: 
Who am I and who is he/she? This question is strictly tied to here and now in a 
special context, and continues as long as any kind of interaction exists between two 
or more people. The children have different techniques for positioning themselves 
and each other, and use them more or less frequently. Some pupils are more com-
petitive than others and express a more hierarchic idea in their relations to other 
pupils. Other boys and girls seem to have very little interest in such competition 
and manage to position themselves without comparing or competing. 
Keywords: Junior level, pupils, governmentality, curriculum, interaction, subjectivity, 
positioning.
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Förord

Efter många års studier parallellt med tjänstgöring inom grundskolan och lärar-
utbildningen, är nu avhandlingen äntligen klar. För mig är den naturligtvis Av-
handlingen med stort ”A”. Min närmaste omgivning har hela tiden på något sätt 
varit inblandad i mitt skrivande. Förutom mina handledare har make, barn, barn-
barn och goda vänner samt lärar- och doktorandkollegor kontinuerligt följt mig 
i mitt avhandlingsarbete. Det sista året har den stående frågan från människor i 
min närhet varit ”När blir det av nu då?” åsyftandes datumet för min disputation. 
Nu är jag äntligen där.

Jag har haft den stora förmånen att få ingå i den Nationella forskarskolan i Pe-
dagogiskt Arbete (NaPA) vid Umeå universitet, vilket bland annat har inneburit en 
lång rad intressanta och roliga vistelser vid olika universitet och högskolor i Sverige 
och övriga Europa. Tillsammans med handledare och doktorander från Malmö i 
söder till Umeå i norr, har doktorandtillvaron i NaPA varit bland det bästa som 
hänt mig yrkesmässigt. Mitt första och största tack går därför till NaPA:s grun-
dare, professor emeritus Daniel Kallòs, samt till forskarskolans förre föreståndare 
professor Per-Olof Erixon, båda vid Umeå universitet. Tack för er entusiasm, er 
arbetsinsats och ert stora kunnande! 

Utan en stor kader duktiga handledare kan en forskarskola av NaPA:s slag inte 
bli en sådan succé bland doktoranderna som den blivit. Tack alla handledare som 
hjälp oss doktorander att på olika sätt lära känna den akademiska världen! Ett sär-
skilt tack till professor Agneta Linné, Örebro universitet, som större delen av tiden 
varit seminarieledare i den seminariegrupp som jag tillhört i NaPA. Till professor 
Gunilla Dahlberg vid Stockholms universitet, tidigare Lärarhögskolan i Stockholm, 
vill jag rikta mitt uppriktiga och innerliga tack. Utan henne hade avhandlingens 
teoretiska perspektiv med åtföljande metod inte hållit måttet. Ett tack riktar jag 
också till professor Solveig Hägglund vid Karlstads universitet som i inlednings-
skedet av mitt avhandlingsskrivande föreslog att jag skulle göra mig bekant med 
vad Kenneth Hultqvist skrivit om formandet av förskolebarnet. Fil.dr. Catharina 
Andersson vid Högskolan Dalarna som varit min handledare under större delen 
av min doktorandtid, innehar förstås en särskild plats i det här sammanhanget. I 
sin roll som påknuffare, uppmuntrare, övervakare och tillrättaläggare har hon gjort 
avhandlingsarbetet möjligt. Tack Cattis! 

Jag vill också uppmärksamma alla doktorandkollegor som jag delat tillvaron 
med under några veckor varje termin. Tack, tack för alla intressanta seminarier 
och diskussioner, vare sig dessa har försiggått i konferenslokaler, på universitet, på 
hotell eller i barer! Vare sig vi har befunnit oss i Aten, Linköping, Edinburgh eller 
Kristianstad, har vi delat en ovanlig och fantastisk tid. Jag har knutit många vän-
skapsband som jag tror kommer att bestå långt framöver. Det är med lättnad, men 
även med saknad som jag nu lämnar doktorandtillvaron!

Falun i april 2009

Lottie Lofors-Nyblom
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Kapitel 1. Att göras och göra sig till elev

Att lyckas som elev

Ideal, förebilder och förväntningar 
Avhandlingen tar avstamp i den övergripande frågan ”Vad är det egentligen 
som kännetecknar en ’lyckad’ och ’bra’ skolelev?”1 Frågan har en mängd 
olika infallsvinklar och svaret beror naturligtvis på vem som ställer frågan 
och vem som blir tillfrågad. Politiker, lärare, föräldrar och elever har för-
modligen såväl gemensamma som helt skilda idéer om ”idealeleven”, det 
vill säga den elev som på ett eller annat sätt tjänar som föredöme för andra 
elever. Avhandlingen fokuserar några av de olika krafter eller auktoriteter2 
som medverkar till formandet av skolans elever. Den bygger på två studier 
– en läroplansstudie och en elevstudie – vilka speglar olika föreställning-
ar om den ”rätta” och ”lyckade” eleven. I läroplansstudien ställs frågor till 
två läroplaner, Lgr 69 och Lpo 94, gällande vilka önskvärda förmågor och 
egenskaper som idealeleven bör uppvisa. Elevstudien riktar sitt intresse mot 
vad tjugo nioåriga elever själva har att berätta om att lyckas respektive miss-
lyckas som skolpojke eller skolflicka. 

Vem avgör vad som är bra och lyckat?
I dagens samhälle där människor förväntas göra alldeles egna val beträf-
fande vem man vill bli och framstå som, kan det möjligen kännas avlägset 
att tala om ideal, föredömen och förebilder. Hur man än väljer att uttrycka 
detta så bär alla, barn liksom vuxna, på idéer och föreställningar om vad 
som anses vara gott och rätt i ett visst sammanhang och vad som leder till 
lycka och välgång inom ett speciellt område. Vare sig det gäller skolpojkar 
eller skolflickor, hockeykillar eller hästtjejer, så finns det vissa normer för 
uppträdandet som individen måste lära sig för att själv känna sig nöjd och 
bli accepterad och gillad av sin omgivning. 

I skolans värld florerar en mängd olika diskurser med olika synsätt på 
vad som betraktas som gott, rätt och sant gällande utbildning. Skolflickor 
och skolpojkar lever i en ström av diskurser och det gäller att lära sig de 
regler som styr uppträdandet i olika sammanhang. För att vara accepterad 
och betraktas som normal behöver den enskilda eleven snabbt lära sig de 
reglersom gäller på skolgården, på fotbollsplanen, i klassrummet och i mat- 

1 I avhandlingen används omväxlande uttrycken idealelev eller god, bra eller lyckad elev. 
2 Se t ex Rose, 1999
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salen. Samtidigt som eleven tar upp de diskursiva regler som är i omlopp, 
är eleven också medproducent av den här sortens regler.3 

Synen på elever och lärare, de kunskaper som bör förvärvas och den un-
dervisning som ska bedrivas, varierar med historien. Olika diskurser om 
skola och utbildning har och har haft olika ”sanningar” gällande vad som är 
det rätta gällande undervisning och lärande. Som exempel kan nämnas att 
skolan som institution förmedlar specifika diskursiva värderingar via läro-
planen, lärarna på en skola kan genom en viss verksamhetsprofil skapa dis-
kurs och eleverna skapar och lever sina egna diskurser. Läroplansdiskursen 
kan sägas vara en dominerande diskurs, då dess värderingar reproduceras 
och till viss del omskapas av skolans lärare i undervisningen. Det är utifrån 
läroplansdiskursens värderingar som elevens uppträdande bedöms och be-
tygssätts. Elevens prestationer och sätt att vara, kontrolleras genom de dis-
kursiva regler som anger vad som gott, rätt och sant.4 Att vara en god, bra 
och lyckad elev är alltså avhängigt av de diskurser som är i omlopp i en viss 
skola och de värderingar som därmed kommer till uttryck. 

Begreppet elev
Barn och ungdomar som går i skolan kallas såväl allmänt som formellt för 
elever. Begreppet elev fylls med innehåll genom vårt gemensamma språk, 
något som gör att vi kan vara någorlunda överens om innebörden av or-
det ”elev”.5 Begreppets etymologiska ursprung kommer från franskans éle-
ver = lyfta, höja upp och anknyter till upplysningstidens strävan att bilda 
folket. Än idag bär begreppet på en innebörd av någon som ska upplysas 
och bildas, en person som ännu inte är ”klar” och därför ska genomgå en 
upplysningsprocess. En elev kan sålunda definieras som en person som har 
något att lära och som håller på att göra detta. Det lärande som speglas i 
avhandlingen är hur barn lär sig att bli goda, bra och accepterade elever. 
Som elev är man inte fullärd utan i någon mening under utveckling, att 
vara elev kan liknas vid en rörelse från ett mentalt tillstånd till ett annat.6 
Det handlar om att lära sig bemästra och underkasta sig den diskursiva 
praktikens alla regler.7

Begreppet elev har en nära koppling till olika tolkningar av maktbegrep-
pet. Skolan vill något med eleverna och denna vilja genomförs med hjälp 
av den maktposition som staten/institutionen har. En del av skolans synliga 
maktutövning är att skolan uttryckligen försöker förändra elevernas med-

3 Lenz-Taguchi, 2004, s. 62 med referens till Foucault, 1980 och Butler, 1997
4 Se Rose, 1999, med referens till Foucault 1979b/1991
5 Sundgren, 1996, s.102
6 Ibid
7 Butler, 1995a
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vetande och personlighet för att frambringa ett visst handlingsmönster hos 
eleverna.8 Denna maktutövning sker bland annat genom att tidsmässigt och 
rumsligt reglera eleverna, en elev betraktas inte längre som elev när han eller 
hon förflyttar sig bortom skolans tids- och rumsvärld. På fritiden är elevbe-
greppet sällan eller aldrig använt, ingen skulle komma på tanken att hemma 
kalla sina barn för elever. Ordet elev är för flera författare sammanlänkat med 
just makt och maktutövning just för att skolan på en mängd olika sätt reg-
lerar barns och ungdomars dagliga tillvaro.9 Skolans synliga maktutövande 
manifesteras bland annat i att den reglerar elevens fysiska närvaro, att den 
definierar och belönar viss sorts kunskap sa att den reglerar tiden genom 
individuella eller kollektiva scheman.10 En elev definieras av själva vistelsen 
i skolan och denna vistelse associeras med företeelser som tidsdisciplinering, 
underordnande, turtagning, väntan och ständiga avbrott.11 

Finns den goda och lyckade eleven?
En god elev ur skolans perspektiv kan sägas vara en individ som klarar av 
att bedömas och underordna sig, någon som accepterar turtagning och tids-
scheman utan att skapa svårigheter för sig själv, läraren eller skolan.12 Ur 
elevers perspektiv är förmodligen en god och lyckad elev en pojke eller flicka 
som är innehavare av helt andra förmågor. Bakom användandet av uttryck 
som god, bra och lyckad finns i avhandlingen ett teoretiskt antagande som 
säger att människor strävar efter att bli accepterade, bekräftade och gillade 
av sin omgivning.13 Individen anstränger sig för att framstå som bra och 
duglig i olika sammanhang.14 Bakom denna strävan finns en speciell form 
av makt som har sin grund i sociala, politiska och materiella asymmetrier. 
Dessa asymmetrier kommer till uttryck i mänskliga relationer och medför 
att vissa beteenden belönas och premieras medan andra förbigås och bestraf-
fas. Vissa individer framstår därmed som goda, bra och föredömliga, medan 
andra blir eftersatta och betraktas som oupplysta och icke initierade.15 

Formandet av elever i riktning mot specifika – om än icke uttalade – 
mål, sker dagligen och stundligen från lärare, föräldrar, syskon, kamrater, 
media, mode, etcetera. Dessa auktoriteter i barnets omgivning reglerar bar-
nets möjligheter att framstå som en god och accepterad elev i olika sam-
manhang. Sådant som betraktas som meriterande utifrån elevdiskursens 

8 Sundgren, 1996, s.102
9 Persson, 1994, s.47-48
10 Ibid
11 Sundgren, 1996, s.107 
12 Ibid
13 Cherryholmes, 1988, s. 5
14 Ibid
15 Ibid
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outtalade regler, kanske inte alltid ses som något gott och bra enligt sko-
lans dominerande diskurs. Eleverna formas från olika håll av skilda auk-
toriteter med skilda värderingar och lever i en ström av uppmaningar om 
hur de ska uppträda. 

En fråga om styrning
I den här avhandlingen förstås formandet av skolans elever som en form av 
styrning, något som dels kan komma uppifrån och utifrån, dels som något 
som eleverna själva utövar. Eleverna styrs och styr sig själva till att i olika 
situationer framstå som en speciell elev.16 Denna styrning antas ske i lin-
je med vad som ses som gott och riktigt i ett visst sammanhang.17 På alla 
platser där människor möts, vare sig vi talar om medlemmar i ett hushåll, 
elever i en skola, anställda på ett företag eller innevånare i ett land, sker en 
styrning i form av att människors uppträdande vägleds och dirigeras mot 
speciella mål.18 Denna styrning av det mänskliga uppträdandet är mycket 
komplex och svåröverskådlig till sin karaktär och regleras på olika sätt från 
en mängd håll. Styrningen av elevers beteende utövas av såväl näraliggande 
som avlägsna auktoriteter som intresserar sig för eller på olika sätt deltar i 
skolans verksamhet. En viss typ av styrning sker uppifrån-utifrån av olika 
intressenter såsom myndigheter, företag, massmedier och representanter för 
skolan. Den styrning som sker uppifrån och utifrån, kommer till uttryck 
i lagstiftning och i olika slags program, direktiv och råd. Läroplanen intar 
platsen som statens förlängda arm ute i skolorna och reglerar vilka kunska-
per, arbetssätt, attityder och förmågor som skolan ska bibringa de unga. En 
annan typ av styrning är den som barn och ungdomar – ofta oreflekterat 
– själva står för när de styr sig själva och varandra genom att på olika sätt 
sammanlänka olika auktoriteters syn på hur man ska vara som elev. Denna 
styrning är implicit till sin natur och betecknas i litteraturen ofta som ”dold” 
eller som något som ”sker under ytan”. Genom outtalade diskursiva regler, 
förhållningssätt och tekniker regleras flickors och pojkars uppträdande på 
ett mycket kraftfullt sätt. Pojkar och flickor intar och ges olika positioner 
och görs och gör sig själva till olika elever.19 Normen är utslagsgivande för 
vilka beteenden som leder till acceptans respektive utanförskap. För att vara 
en person som omgivningen räknar med, måste individen uppträda inom 
gränserna för det som betraktas som normalt och vanligt.20

16 James, Jenks & Prout, 1998; Rose, 1999; Hultqvist & Dahlberg, 2001
17 Rose, 1999
18 Ibid
19 Om hur barn skapas och skapar sig till flickor och pojkar, se Davies 1989, 2003 och 

Walkerdine 1988.
20 Rose, 1999, s. 75
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Avhandlingens syfte och frågeställningar

I föreliggande avhandling studeras styrningen av elevers uppträdande från två 
olika håll: dels belyses den statliga styrningen i form av önskvärda egenskaper 
och förmågor hos eleven i två läroplaner, dels riktas ljuset mot den styrning 
som utgår från eleverna själva och som manifesterar sig i relationerna med 
andra elever. De två undersökningar som görs i avhandlingen avser att kunna 
bringa klarhet i den övergripande frågan ”Vad innebär det att vara en lyckad 
elev?” Med uttrycket ”en lyckad elev” avses någon som uppträder i linje med 
de implicita och explicita regler som talar om vad som är normalt, gott och sant 
inom elevskapets ramar (se kapitel 6). Frågan ställs till två olika auktoriteter 
som medverkar i konstruktionen av elever: dels till två olika läroplanstexter, 
dels till sex elevgrupper bestående av 9-åriga skolflickor och skolpojkar. 

Läroplansstudiens syfte
Läroplansstudiens syfte är att lyfta fram en speciell aspekt av styrningen av 
skolans elever, nämligen den statliga styrningen av elevers uppträdande.21 
Detta sker genom åskådliggörandet av de subjekt som konstrueras i två olika 
läroplaner, Lgr 69 och Lpo 94. Fokus läggs på hur elevers önskvärda för-
mågor och egenskaper beskrivs och förändras under en period av drygt tre 
decennier. Denna styrning av uppträdandet synliggörs genom att följande 
frågor ställs till de båda texterna:

•	 Vilka	önskvärda	egenskaper	och	förmågor	återfinns	i	både	Lgr	69	och	
Lpo 94?

•	 Vilka	förmågor	eller	egenskaper	har	fallit	bort	respektive	tillkommit	mel-
lan 1969 och 1994?

•	 Vilken	elev	konstrueras	i	Lgr	69	respektive	Lpo	94?
•	 Vilka	egenskaper	och	förmågor	kopplas	inte till den ideala eleven i Lpo 

94?

Elevstudiens syfte
Elevstudiens syfte är att belysa ytterligare en aspekt av styrningen av elev-
ers uppträdande. I ett samtal med elever fokuseras den relationella styr-
ning som kontinuerligt förekommer mellan barn och ungdomar och som 
bidrar till skapandet av olika slags elever. 22 Här fokuseras vem som talar 
om vad och vem som får tala när (se kapitel 7). Dessa förhållanden synlig-
görs genom att: 

21 Om styrning av uppträdandet: se Rose, 1999
22 I avhandlingen kommer omväxlande verben gör sig/görs, skapar sig/skapas och konstru-

erar sig/konstrueras att användas. 
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•	 uppmärksamma	innehållet	i	barnens	berättelser	om	att	lyckas	respektive	
misslyckas som elev samt spegla reaktionerna på det som sägs (kapitel 
8)

•	 spåra	antydda	regler	för	uppträdandet	i	elevernas	berättelser	(kapitel	8)
urskilja olika språkliga positioneringstekniker och hur de verkar (kapitel 

9)
•	 lyfta	fram	olika	subjektspositioner	och	deras	eventuella	konsekvenser	(ka-

pitel 9)

Avhandlingens disposition

Del I

Kapitel 1: Kapitlet inleds med en övergripande fråga: Vad är det egent-
ligen som kännetecknar den ideala eleven? Här berättas kort 
om normer, styrning och ”att göra rätt” i olika sammanhang. 
Avhandlingens syfte och frågeställningar redovisas.

Kapitel 2: I kapitel 2 redogörs översiktligt för reflektioner, val och beslut 
gällande metod och genomförande i samband med avhand-
lingens båda studier. 

Kapitel 3: I Metaberättelsen berättar författaren sin historia som lärare 
i en nystartad F-9-skola och om hur intresset kom att riktas 
mot makt- och genusfrågor bland elever.

Kapitel 4: I kapitel 4 görs en genomgång av aktuell forskning. Här re-
dogörs för formandet av förskolebarnet och skoleleven utifrån 
olika perspektiv och skilda metodologiska utgångspunkter.

Del II
Kapitel 5: I kapitel 5 redovisas läroplansstudiens utgångspunkter samt 

resultatet av de tre första analysstegen. Det fjärde analyssteget 
återfinns i kapitel 7.

Kapitel 6: Kapitlet utgör avhandlingens teoretiska avsnitt och redogör för 
författarens förståelse och användning av begreppen govern-
mentality, conduct of conduct, makt och kunskap, normali-
sering, bemästrande/underkastelse, subjektskapande/elevska-
pande och positionering.

Kapitel 7: I kapitlet görs inledningsvis en översikt över hur de teoretiska 
begreppen från kapitel 6 använts i läroplansstudien och elev-
studien. Genom att göra ytterligare en analys av läroplansstu-
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dien – ett fjärde analyssteg – med hjälp av governmentality-
begreppet, möjliggörs en i sammanhanget utvidgad förståelse 
av läroplanen som styrkälla. 

Del III
Kapitel 8: I kapitel 8 beskrivs hur det inspelade materialet delats in i te-

man samt hur elevstudiens analysinstrument konstruerats. Här 
redogörs också närmare för frågor om kontextens betydelse 
samt om tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet.

Kapitel 9: Kapitlet utgör elevstudiens första resultatdel. Här redovisas vad 
eleverna väljer att berätta om när det gäller att lyckas respek-
tive misslyckas under skoldagen. I kapitlet återfinns också en 
inledande analys av elevstudien, där avhandlingens teoretiska 
begrepp sätts i arbete.

Kapitel 10: I kapitlet redovisas elevstudiens andra resultatdel. Här analyse-
ras elevernas språkliga interaktion och hur eleverna med hjälp 
av språket på olika sätt gör sig gällande i samtalet. Ett antal 
tekniker för elevernas inbördes positionering redovisas. 

Kapitel 11: I kapitel 11 diskuteras läroplansstudien och elevstudien i för-
hållande till varandra. Inledningsvis förs en diskussion om läro-
plansdiskursen respektive elevdiskursen och därefter diskuteras 
på vilket sätt dessa diskurser samverkar respektive motverkar 
varandra. 

Kapitel 12: Summary in English
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Kapitel 2. En Metodöversikt 

Med utgångspunkt i skolans praktik  
och det pedagogiska arbetet

I kapitel 2 är avsikten att ge en samlad bild av utgångspunkter, urval, över-
väganden och beslut rörande avhandlingens båda studier. Inledningsvis 
redogörs för avhandlingstitelns begrepp elevskap och elevskapande. Där-
efter följer ett avsnitt om vad det innebär att skriva en avhandling i pro-
cessform. Därpå beskrivs de båda studiernas empiri och de metoder som 
tillämpats. Här återfinns också ett avsnitt om etiska överväganden i sam-
band med intervjuer av barn. Läroplansstudiens placering i avhandlingen 
betyder på intet sätt att den tillmäts ett högre värde eller har större tyngd 
än elevstudien. Snarare utgör läroplanens bild av den ideala eleven i det 
här fallet en slags bakgrund till det relationella elevskapande som elever i 
skolan kontinuerligt är inbegripna i. Att betrakta de båda studierna i för-
hållande till varandra erbjuder vidare en möjlighet att diskutera om och i 
vilken utsträckning läroplanens bild och elevernas föreställningar om ide-
aleleven stämmer överens. 

Elevskap och elevskapande
I avsikt att möjliggöra ett resonemang om hur formandet av elever sker på 
olika sätt inom ramen för skolan som institution, har uttrycken elevskap och 
elevskapande utarbetats. Uttrycket elevskap, som det används här, kan ety-
mologiskt liknas vid föräldraskap eller andra ord med suffixet –skap. Elev-
skapet är något som individen bär upp i sin egenskap av elev och elevskapet 
kan hanteras på en mängd olika sätt, men det kan aldrig väljas bort. Det 
som tydligast skiljer elevskapet från andra ord med ändelsen –skap, är att 
elevskapet är såväl tidsmässigt som rumsligt reglerat via lagstiftning. Barn 
och ungdomar uppträder som elever när de vistas i skolan och elevskapet 
betraktas här som helt och hållet kopplat till elevernas skoltid.23 Elevskapet 
genomströmmas av olika diskurser som bär fram skilda föreställningar om 
hur man uppträder som en god elev. Elevskapets olika diskurser kan sägas 
utgöra den fond mot vilken konstruktionen av elever sker och där en styr-
ning av uppträdandet (se kapitel 6) sker mot vissa explicita eller implicita 
mål.24 Denna styrning sker från olika håll och av olika auktoriteter.

23 Barns ”skolplikt och motsvarande rätt till utbildning” stadfästs i skollagen. I SFS 
1985:1100, 3 kapitlet, 7 §, sägs: ”Skolplikten inträder det kalenderår då barnet fyller 
sju år.” Vidare sägs i 3 kapitlet 10 §: ”Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen 
det kalenderår då barnet fyller 16 år…”. 

24 Rose, 1999, s. 3
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Uttrycket elevskapande alluderar på begreppet subjektskapande, det vill säga 
den process i vilken individer konstrueras och konstruerar sig själva till skilda 
subjekt vilka ges och tar olika subjektspositioner i olika sammanhang.25 I av-
handlingen studeras elevskapandet med utgångspunkt i två olika styrkällor. 
Dels fokuseras två olika läroplaners konstruktion av eleven, dels riktas blicken 
mot den konstruktion som försiggår mellan barn och ungdomar. Elevskapan-
det och de positioner med tillhörande rättigheter och skyldigheter som flickor 
och pojkar ges och tar, är något som ständigt pågår inom elevskapet. 

Avhandlingsarbetet som process
Den här avhandlingen är skriven i avsikt att i någon mån kunna spegla hur 
författarens föreställningar vidgas och berikas när det gäller eleverna och de-
ras skoltillvaro. Processen kan vara av intresse då dessa reflektioner kan vara 
fruktbara när det gäller lärares och lärarstudenters föreställningar om hur 
teori och praktik kan samverka. Avhandlingsprocessen startar med den me-
taberättelse från skolans praktik som ligger till grund för hela avhandlingen 
(se kapitel 3). Att skriva i processform betyder att ibland tvingas avlägsna 
sig något från den traditionella formen för akademiskt skrivande. För att 
texten ska kommunicera på ett tillfredställande sätt med den traditionella 
akademiska läsaren, har den gängse formen för avhandlingar ändå följts 
tämligen väl. I de fall där till exempel teori- och metodfrågor återkommer 
i flera avsnitt, är detta en konsekvens av ambitionen att skriva fram proces-
sen från lärare till forskare. 

Läroplansstudiens upprinnelse, utgångspunkter och 
genomförande

Varför Lgr 69 och Lpo 94?
Avhandlingens första studie, läroplansstudien, är en undersökning av två 
läroplaners bild av den ideala eleven i två olika tider. Här studeras en viss 
aspekt av den statliga styrning som reglerar elevskapet. Det primära intres-
set är här att visa på sådant som direkt berör lärarnas fostrans- och utbild-
ningsuppdrag inom ramen för det pedagogiska arbetet. Tanken är att uti-
från läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94, redovisa och jämföra de förmågor och 
egenskaper som staten via läroplanen vill bibringa skolans elever, alltså det 
som lärare i sin profession förväntas utbilda och fostra till. I de fyra analys-
steg som görs, kontextualiseras och problematiseras resultatet efter hand.

25 Rose, 1999; MacLure, 2003; Alldred & Burman i Greene & Hogan, 2005; Dahlberg & 
Moss, 2005
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Studien avser inte att spegla den politiska gången eller beslutsfattandet 
kring läroplanernas tillkomst, inte heller att närmare utreda de förhållan-
den i samhället som ligger utanför skolan och läroplanernas innehåll och 
utformning. Argumenten till att valet föll på just dessa två läroplaner har 
dels en privat, professionell anknytning, dels en mer samhällsbetonad/ide-
ologisk aspekt. Det första och mer personliga argumentet är att Lgr 69 och 
Lpo 94 utgör start- och slutpunkten på min lärartjänstgöring i grundsko-
lan. Under denna period har läraryrket genomgått en rad omvälvande för-
ändringar. Inte minst har nya föreställningar om undervisning och lärande 
gjort sig gällande i skolans praktik, idéer som starkt har påverkat det peda-
gogiska arbetet. Det andra argumentet till valet av dessa båda läroplaner är 
möjligheten att kunna skildra skillnader gällande idéer och föreställningar 
om den ideala eleven under två olika tidsperioder. Under den tidsrymd som 
passerat mellan Lgr 69 och Lpo 94, har det västerländska samhället genom-
gått en rad förändringar. Här kan nämnas globaliseringen, IT-samhällets 
utbredning, den alltmer gränsöverskridande ekonomin, EU-medlemskapet, 
den ökade marknadsorienteringen inom samhällets institutioner, debatten 
om klimatförändringarna med mera.26 Lgr 69 och Lpo 94 är författade un-
der två olika epoker i det svenska samhället som ibland omtalas som den 
moderna respektive den postmoderna epoken.27 Det Sverige som för fyrtio 
år sedan omtalades som ett folkhem som vilade på en grund av solidaritet 
och jämlikhet, har nu transformerats till ett samhälle där individens valfri-
het hyllas och det egna ansvaret ställs i centrum. Avsikten med valet av de 
båda läroplanerna är sålunda inte att kronologiskt skildra ett historiskt för-
lopp baserat på olika politiska beslut och dess konsekvenser. Avsikten har 
varit att konfrontera två olika samhällsideals prioriteringar av vilka egen-
skaper och förmågor eleven/samhällsmedlemmen år 1969 respektive 1994 
bör vara i besittning av.

Tillvägagångssätt
När jag påbörjade läroplansstudien fanns det anledning att förmoda att de 
båda läroplanernas mål gällande önskvärda förmågor och egenskaper skul-
le skilja sig åt. Det var lätt att inse att bilden av den ideala eleven skulle se 
annorlunda i Lpo 94 än den gjorde ett antal decennier tidigare. Att läsa en 
läroplan från 1969 mot bakgrund av det som står i en läroplan författad 
tjugofem år senare, påverkar naturligtvis läsandet av de båda texterna. Lä-
saren som ska tolka det skrivna måste ta i beaktande att identiska ord eller 

26 Se t ex Rose, 1999
27 Denna förändring i det västerländska samhället har skildrats av bl a Rose, 1989, 1999; 

Toulmin, 1990; Hultqvist & Dahlberg, 2001 
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uttryck kan värderas olika i olika tider, liksom att samma förmåga kan ut-
tryckas på olika sätt under olika epoker. 

I texterna har gjorts ett urval av ord som vart och ett beskriver en ef-
tersträvansvärd egenskap eller förmåga hos eleven. Varje enskild egenskap 
som återfinns i texterna har endast återgetts vid ett tillfälle, då inget särskilt 
pekar på att det skulle vara intressant för studiens syfte att göra på annat 
sätt. Avsikten med att på detta sätt plocka ut ord ur en text och därefter 
sammanställa dem i tabellform är att de ger en god överblick över hur den 
nationella läroplanen ledsagar och dirigerar elevernas uppträdande i linje 
med uppsatta mål. Genom uppräkningen av dessa förmågor och egenska-
per framträder en bild av en idealelev men också av den (vuxna) männis-
ka som vårt samhälle vill skapa. De ord som lösgjorts från läroplanstexten 
utgörs till största delen av enskilda adjektiv som beskriver olika förmågor 
och egenskaper, endast i ett par fall har något längre utsagor använts. Un-
der mitt arbete med läroplanstexterna funderade jag över det kloka i att 
lösgöra enskilda ord från sitt sammanhang och föra ihop dem i en tabell, 
men beslöt mig efter noggrant övervägande för att ett sådant förfarande 
kunde visa på intressanta förändringar i synen på den människa/elev som 
samhället i en viss tid vill skapa. Jag gjorde på samma sätt med det inle-
dande kapitlet i läroplanen Lgr 69 varefter jag började leta efter likheter 
och skillnader i materialet. 

Databearbetningen redovisas i kapitel 5 och 6 som en process i fyra olika 
steg, där analysen efter hand fördjupas och perspektiviseras: 

1. I en första analys av de båda läroplanernas text redovisas olika förmågor 
och egenskaper i Lgr 69 och Lpo 94. Här görs en sammanställning av 
a) förmågor och egenskaper i läroplanen från 1969 som inte längre före-
kommer i vår nuvarande läroplan samt b) förmågor och egenskaper som 
ansågs eftersträvansvärda 1969 och som i Lpo 94 fortfarande betraktas 
som önskvärda. Därefter konstateras c) vilka förmågor och egenskaper 
som framställs som väsentliga idag men som inte var aktuella eller beto-
nades för fyra decennier sedan. 

2. I det andra analyssteget sätts subjektet in i en samtida samhällskontext. 
Bilden av subjektet fördjupas och betraktas i förhållande till skolans pe-
dagogiska arbete och föreställningen om barns ålders- och mognadsbe-
tingade stegvisa utveckling. 

3. I steg nummer tre fördjupas analysen genom utarbetandet av dikoto-
mier till några av de önskvärda förmågor och egenskaper som framträ-
der i Lpo 94. Det blir på så sätt möjligt att synliggöra sådant som kan 
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uppfattas som icke eftersträvansvärt och möjligen kontroversiellt i dagens 
svenska skola.

4. I analysens sista och fjärde steg som redovisas i kapitel 6, ses elevskap 
och elevskapande genom ett teoretiskt raster. Här betraktas formandet 
av eleven som en form av styrning, som ett uttryck för governmentality 
och conduct of conduct.28 Kapitel 6 utgör tillika avhandlingens teoriav-
snitt, där elevskapet och elevskapandet förstås med hjälp av teoretiska 
begrepp som hör hemma inom poststrukturalistisk teoribildning. 

Metodologiska överväganden i samband med elevstudien

Varför samtala med elever?
I avhandlingens elevstudie undersöks som tidigare sagts den relationella 
styrningen av elevers uppträdande, närmare bestämt hur pojkar och flickor 
med hjälp av olika strategier eller tekniker görs och gör sig till olika slags 
elever (se kapitel 1). Jag har för detta ändamål valt att samtala med elever, 
ett val som jag här kort kommer att argumentera för (se även kapitel 7).29 
Att välja samtalet som metod och låta detta samtal fokusera på frågan om 
hur man ska uppträda när man strävar efter att vara en godtagbar och ac-
cepterad elev, bygger på en förvissning om att eleverna har förmåga att kom-
municera kring hur det känns att uppleva framgångar och misslyckanden i 
skolan. Såväl praktiskt som teoretiskt vet vi förhållandevis lite om hur elever 
förhåller sig till läroplanens diskurs om den ideala eleven och hur denna 
bild samverkar med elevernas egen diskurs om den lyckade skolpojken el-
ler skolflickan. Ett påpekande i sammanhanget är att uttryck som ”ideal”, 
”lyckad” och ”föredömlig” på intet sätt ska ses som sanna och absoluta ut-
tryck. Att vara ”bra” eller ”god” kan bara beaktas och värderas utifrån ett 
visst diskursivt sammanhang. Att ge elever möjlighet att uttrycka, tydliggöra 
och dela med sig av sina tankar kring hur det är att vara elev, bör kunna bi-
dra till vuxnas kunskap om skolans elever. Ett bra sätt att få sådan kunskap 
kan vara att iscensätta ett samtal med grupper av elever där samtalet hand-
lar om barns syn på att lyckas och att misslyckas i skolan. Samtalsformen 
inbegriper och tar hänsyn till eleverna på ett sätt som inte observationer 
gör. Barnen blir inte bara ett objekt för forskaren utan får själva fungera 
som agerande subjekt.30 

28 Foucault 1979b, 1991; Rose 1989, 1999
29 Se t ex Christensen & James, eds., 2000; Greene & Hogan, eds.,2005
30 Se t ex Torstenson-Ed, 2003
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Förstudiernas betydelse för elevstudien
Arbetet inleddes med två förstudier vid två separata skolor. Såväl gruppsam-
tal som enskilda samtal gjordes, där graden av strukturering från min sida 
varierade starkt. Dessa båda inledande studier och hur de förde mig vidare 
i mitt tänkande, beskrivs närmare i kapitel 3, ”Metaberättelsen”. När jag 
vårterminen 2006 träffade eleverna på den skola som jag här kallar Bergs-
mansskolan och vilkas samtal med mig utgör elevstudiens empiri, hade 
jag sålunda noga övervägt vilka riktlinjer mina samtal med eleverna skulle 
ha. För det första hade jag inte för avsikt att vistas i klassen och vara med i 
skolarbetet innan jag hade mina samtal med eleverna, något som annars är 
vanligt vid elevstudier. Den enda kontakt jag hade med eleverna före våra 
samtal var när jag presenterade mig själv och min undersökning samt de-
lade ut information och förfrågan om godkännande till barnens föräldrar. 
Skälen till att jag ville göra på det sättet var att jag inte ville ha någon ”lä-
rarkunskap” om eleverna, jag ville vara så opåverkad som möjligt av deras 
prestationer, relationer och sociala tillhörighet. För det andra ville jag se om 
det gick bra att under en relativt kort stund etablera en god kontakt med 
elever utan att ha lärt känna dem i förväg. Genom att göra på det sättet ut-
manade jag min egen diskursiva tillhörighet och den norm som säger att 
det är en förutsättning att lära känna barn ordentligt, innan de visar en sitt 
förtroende och kan tänkas vilja berätta om väsentliga saker. Jag eftersträ-
vade alltså inte ett lärare- elevförhållande i våra samtal utan jag ville möta 
eleverna i en annan relation. Genom att ha så ringa kunskap som möjligt 
om barnen som elever, bedömde jag risken som relativt liten att eleverna 
skulle uppfatta mig som den bedömande och värderande läraren. 

Strikta koder och ordningar 
En metodologisk utgångspunkt som påverkar vilka frågor som ställs och 
hur resultatet bearbetas och analyseras, är synen på vad som är möjligt att 
säga för vem i ett samtal mellan intervjuare och intervjuad. I en samtalssi-
tuation mellan barn och vuxna i skolan råder strikta koder eller ordningar 
för vad som framstår som möjliga sätt att vara barn/elev respektive vuxen/
lärare. Vi intar och tilldelas subjektspositioner som passar i det samman-
hang vi befinner oss och med de människor vi för tillfället interagerar med.31 
Även i samtal barn emellan finns en klar ordning för vem som får tala när 
och om vad. För de vuxna såväl som för barnen finns i ett givet samman-
hang ett antal tillgängliga/möjliga subjektspositioner att tillgå, och att gå 
utanför dessa betyder som regel problem av ett eller annat slag. Elever intar 

31 Hultqvist & Dahlberg, 2001, s.20; Davies, 2003; Lenz-Taguchi, 2004, s. 10; Dahlberg 
& Moss, 2005, s.20
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som regel vissa subjektspositioner oftare än andra.32 De flesta elever växlar 
mellan ett antal olika positioner, till exempel kan en skolpojke växla mellan 
”den sjysta kompisen ”, ”fotbollskillen” och ”den-som-alltid-vet-bäst”. I en 
intervjusituation33 mellan en forskare och en grupp elever har det enskilda 
barnet möjlighet att vara en annan skolelev än den man är i klassrummet 
och i förhållande till lärarna, det kan i samtalssituationen finnas tillgång 
till andra och nya subjektspositioner för eleven. Att lära sig att vara skolelev 
betyder att i varje sammanhang lära sig att veta vilket uppträdande som be-
traktas som normalt och riktigt.34 Uttryckt på ett annat sätt kan man säga 
att som elev gäller det att underkasta sig och lära sig bemästra de synliga 
och osynliga regler som gäller.35 Detta gäller också i allra högsta grad den 
intervju-/samtalssituation som eleverna befinner sig i tillsammans med mig. 
En intervju utgörs av personer som kommunicerar med varandra och hur 
de kommunicerar och förstår varandra färgas av en mängd olika företeel-
ser. När jag som vuxen kommer till skolan för att samtala med barn så är 
jag inte bara en vuxen vilken som helst, utan en speciell vuxen kvinna med 
många olika subjektiviteter som framträder i olika hög grad beroende på 
vilka jag träffar.36 I mötet med barnen konstitueras mitt intervjuar-jag och 
det jaget är beroende dels av mina övriga subjektiviteter, dels av vilka bar-
nen är och hur de visar sig för mig. 

Elevstudiens genomförande och empiri 
Bergsmansskolan som skolan får heta i studien, är en f-9-skola i en med-
elstor mellansvensk stad där det under det aktuella läsåret gick 475 elever. 
Skolan var organiserad i årskursvisa klasser och i de lägre klasserna var för-
skollärare, grundskollärare och fritidspedagoger organiserade i arbetslag som 
under skoldagen gemensamt arbetade med skolans yngre elever. I klassen 
där gruppsamtalen genomfördes arbetade vid tiden för samtalen en grund-
skollärare, en fritidspedagog, en elevassistent och en praktikant. I regel be-
fann sig två till tre vuxna samtidigt i klassrummet. Barnen var placerade i 

32 Forsberg, 2002, s. 97-106
33 Gränsen mellan vad som är en intervju och vad som är ett samtal är svårdefinierad i det 

här sammanhanget. Att styra ett samtal har att göra med makt och positionering och 
som vuxen innehar man alltid en position i förhållande till barn som gör att ”samtalet” 
sannolikt blir mer likt en ”intervju” enligt en traditionell definition. Som forskare har 
jag intentionen att ta reda på något och det styr mitt sätt att samtala med/fråga barnen. 
Den här processen är både komplex och subtil och genomsyrar samtalet vare sig vi vill 
eller inte. 

34 Se vidare kapitel 6 
35 Butler, 1995a
36 Hultqvist & Dahlberg, 2001, s.20; Davies, 2003; Lenz-Taguchi, 2004, s. 10; Dahlberg 

& Moss, 2005, s.20
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bordsgrupper om tre till fem elever i varje grupp och det var också i dessa 
formationer som gruppsamtalen ägde rum. För att kunna besvara de frå-
gor som ställs i anslutning till elevstudiens syfte, genomfördes sex grupp-
samtal med 20 nioåriga elever. Samtalen genomfördes under lektionstid i 
ett grupprum i nära anslutning till elevernas klassrum. I klassen gick vid 
tiden för samtalen 11 flickor och 12 pojkar och 22 av dessa ville samt fick 
vårdnadshavarens tillstånd att medverka i studien. En pojke deltog inte i 
samtalen på grund av att föräldrarna avböjt hans medverkande (se avsnittet 
”Etiska ställningstaganden”). Två elever var frånvarande vid samtalstillfället. 
Jag träffade klassens bordsgrupper, 2-4 flickor och pojkar i taget, i ca 40-60 
minuter. Med barnens medgivande spelades samtalen in och för att göra det 
möjligt att identifiera olika barnröster användes en minidisc-spelare med en 
mikrofon som var tillräckligt avancerad för att kunna ta upp tunna röster, 
viskningar och andra lågmälda yttringar. Mitt intryck av klassen under de 
tillfällen jag vistades i skolan var att den verkade fungera som en tämligen 
ordinär, svensk skolklass. Min samlade bedömning av klassen grundar sig på 
de observationer jag gjorde gällande klassens sammansättning, prestationer 
och allmänna uppförande under den korta tid jag vistades där. 

Frågorna som vägledde samtalen 
I gruppsamtalen ville jag komma åt elevernas olika föreställningar om att 
vara en godtagbar, normal och önskvärd skolelev genom att prata med dem 
om hur de såg på att lyckas och misslyckas som elev. Frågorna nedan kom 
att tjäna som utgångspunkt för samtalen med elevgrupperna men är inte 
liktydiga med de frågor som ställdes till barnen. Samtalen kom att få något 
olika innehåll beroende på hur barnen i de sex grupperna reagerade på de 
olika frågorna. När barnen var intresserade av en speciell fråga genererade 
den flera minuters samtal och ledde sedan som regel vidare till andra, nära-
liggande områden. Följande frågor vägledde mina samtal med eleverna:

1. Vid vilka tillfällen får eleverna beröm? Vem ger beröm? När sker det? 
Hur känns det?

2. Hur vet man som elev när man gör rätt respektive fel när man är i sko-
lan? Vem talar om det och i vilka former sker det?

3. Vilket fel kan man göra som elev i skolan? Hur känns det när man gör 
fel? Hur reagerar de andra?

4. Vad händer om man gör fel? I klassrummet? På skolgården?
5. Är det vissa elever i klassen som bestämmer mer än andra? 
6. Vad betraktar barnen som viktiga händelser under skoldagen? 
7. Hur är det att bli tvingad att göra visst skolarbete? Hur underkastar man 

sig tvång?
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8. Hur känns det att gå till skolan på morgonen?
9. Hur tänker barnen på skolan när de är hemma?

Etiska ställningstaganden i samband med elevstudien
De 23 elever som gick i den aktuella klassen på Bergsmansskolan, fick alla 
med sig ett brev hem från skolan med information om den kommande un-
dersökningen. Föräldrar och barn informerades om att deltagandet var fri-
villigt och föräldrarna uppmanades att underteckna en svarstalong där de 
skulle kryssa i om barnet tilläts delta i studien eller ej. Familjerna informe-
rades också om att eleverna när som helst kunde avbryta sin medverkan. En 
uppmaning om att ringa mig för frågor och ytterligare upplysningar fanns 
också i brevet. En familj av 23 avböjde medverkan. Inget barn avbröt sin 
medverkan i samband med samtalen. Barnens lärare informerades i förväg 
om att intervjusituationen och det material som genereras utgör konfiden-
tiella uppgifter som endast finns tillgängliga för forskningsändamål. Ing-
en information om eleverna utbyttes mellan lärare och intervjuare före, i 
samband med eller efter gruppsamtalen. Som framgår medverkade samtli-
ga elever utom en i gruppsamtalen. Vilka återverkningar detta fick för den 
elev som inte deltog, är omöjligt att uttala sig om. Säkert fick eleven frågor 
om varför föräldrarna avböjt medverkan i studien, men vilka känslor det 
resulterade i är omöjligt att spekulera i. Min teknik var i det här fallet att 
svara uppriktigt när någon elev frågade mig, men i övrigt uppmärksamma 
det hela så lite som möjligt. 

Att för forskningsändamål föra samtal med eller intervjua barn är fören-
at med en rad etiska ställningstaganden. Stor hänsyn och respekt krävs från 
undersökarens sida, dels i själva samtalssituationen men också i hanterandet 
av intervjumaterialet. Barn har ingen möjlighet att kunna beräkna eventu-
ella konsekvenser av sina uttalanden och det kan vara svårt för ett barn att 
välja att avbryta ett påbörjat samtal. Humanistisk – samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet antog i mars 1990 ett antal forskningsetiska principer rö-
rande forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.37 Dessa principer 
som gäller tills vidare, har till uppgift att skydda undersökningsdeltagarna, 
alltså de personer som blir intervjuade, som besvarar enkäter eller som blir 
observerade inom ramen för en vetenskaplig studie. Detta grundläggande 
individskydd kan sammanfattas i fyra allmänna krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38 Det är av 
största vikt att inga enskilda barn kan identifieras i en studie även om den 

37 Vetenskapsrådet: www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1 
%5D.pdf, 2007-03-12

38 Vetenskapsrådet: www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1% 
5D.pdf, 2007-03-12
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aktuella undersökningen inte innehåller uppgifter av speciell eller ömtålig 
art. Samtliga av rådets krav har tagits hänsyn till och är tillgodosedda i av-
handlingens elevstudie.

Den etiska fråga som jag framför allt har varit tvungen att hantera är hur 
man undviker att enskilda barn kan identifieras. På grund av det strikta kon-
fidentialitetskravet, har vissa episoder därför strukits bort ur det empiriska 
materialet. I en stor undersökning med flera tusen informanter är chansen 
närmast obefintlig att enskilda individer ska bli igenkända av personer som 
medverkar i eller på annat sätt tar del av studien. I en liten undersökning 
av en speciell klass i en lokal skola är risken för identifiering överhängande. 
Viljan att koppla ihop utvalda citat med enskilda elever finns hos alla som 
har beröringspunkter med undersökningspersonerna och tar del av studien. 
Jag tänker närmast på föräldrar och lärare till de i undersökningen ingående 
eleverna. En forskare kan därför på olika sätt dölja människors identitet i sin 
resultatredovisning för att på så sätt försvåra identifiering. Ett vanligt sätt är 
att byta ut namn och speciella kännetecken hos de olika personerna, Alva kal-
las för Cissi, Anna får heta Camilla och kännetecken som utseende och andra 
personliga attribut ändras. Ibland kan forskaren tvingas överväga att inte pu-
blicera ett i övrigt intressant forskningsresultat, då konfidentialitetskravet inte 
kan uppfyllas. Så har även varit fallet i den här studien. Vad som eventuellt 
ska uteslutas är en balansgång som kräver stor lyhördhet från undersökarens 
sida. När enskilda personers uttalanden citeras för att göra undersökningen 
intressant och trovärdig blir frågan om anonymitet extra viktig. Vid sådana 
tillfällen kan informationen ”tvättas” från sådant som lätt identifierar perso-
nen men som inte leder till att resultatets tillförlitlighet minskar.39 

Redovisningen av studiens resultat är försedd med många citat för att 
barnens röster ska få chans att träda fram. Ibland är citaten från samtalen 
något omgjorda för att enskilda barns identitet inte ska röjas. Förutom att 
barnen har getts fiktiva namn, har vissa typiska ord och uttryck vid behov 
bytts ut. Nedan följer ett exempel på en typ av situation där vissa ord – här 
understrukna – kan behöva ändras för att anonymitetskravet ska kunna till-
godoses utan att berättelsens budskap ändras alltför mycket.

Nedan återges ett (fiktivt) samtal såsom det spelas upp på MD-skivan:

Anna: Ja-a, och så sen så kom David, han är – vad heter det – vär-
re än min super-duper-dumma tremänning…
Alva: Mattis?
Anna: Ja han slet tag i min… min katt, det är mitt gosedjur alltså 

39 Att ”tvätta” data kräver noggranna överväganden av forskaren. Resultatet kan bli miss-
visande om man byter ut flicka mot pojke eller stamning mot hörselnedsättning.
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Murre, så hanses mage vad heter det… gick sönder.
Alva: Ja och jag sprang in till fröken och berättade. 
(Episod X:x)

Nedan följer en något förändrad version av samma samtal: 

Camilla: Ja-a, och så sen så kom Samuel, han är – vad heter det – 
värre än min jätteknäppa kusin…
Cissi: Micke?
Camilla: Ja han slet tag i min… min hund, det är mitt gosedjur 
alltså Plutten, så hans nos vad heter det… gick sönder.
Cissi: Ja och jag sprang in till fröken och berättade. 
(Episod X:x)

I kapitel 7 fördjupas och kompletteras metodresonemanget med frågor 
om kontextens betydelse samt om tillförlitlighet, giltighet och generali-
serbarhet. 
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Kapitel 3. Metaberättelsen

Bergsmansskolan 1992-2002

En ny skola tas i bruk
Under höstterminen 1992 hade jag förmånen att få vara en av de grund-
skollärare som deltog i uppbyggandet av en 1-9-skola med integrerat fri-
tidshem i en nybyggd stadsdel i en svensk kommun. Den nya skolan, här 
kallad Bergsmansskolan, skulle enligt arkitekterna vara centralt placerad, 
”mitt i byn”, som det sades. På planeringsstadiet var skolan tänkt att fung-
era inte bara som en vanlig skola, utan även som ett centrum för stadsde-
lens befolkning på kvällstid. En fritidsgård, ett bibliotek och en idrottshall 
skulle utgöra en samlande punkt för de människor, gamla och unga, som 
bodde i stadsdelen. Även förskolans 6-årsverksamhet fanns i skolans nya 
lokaler, men var vid den här tidpunkten inte formellt integrerad i skolverk-
samheten. Politikerna på lokal nivå hade gett skolans rektor i uppdrag att 
sätta upp ett antal utgångspunkter för organisationen av det dagliga arbetet 
i den nya skolan. Skolan organiserades stadielöst40 i ett 1-9-perspektiv och 
pedagogerna skulle arbeta i arbetslag. Fritidshemmets verksamhet skulle in-
tegreras i skolans arbete och en ny syn på arbetssätt och lärande i enlighet 
med tidens krav skulle utvecklas. Utredningen om skolans inre arbete, den 
s k SIA-utredningen, SOU 1974:53, var en av de statliga utredningar som 
låg till grund för att organisera skolan i arbetslag och att slopa de traditio-
nella stadiegränserna. Även tanken om ”skolan mitt i byn” och nya arbets-
sätt och arbetsformer härrör från SIA-utredningen. Integreringen av fritids-
hemmet inspirerades av betänkandet ”Skola – skolbarnsomsorg, en helhet” 
SOU 1991:54, samt SOU 1985:12 ”Skolbarnsomsorgen. Betänkande av 
fritidshemskommittén”. Förskollärare, grundskollärare och fritidspedago-
ger kom att kallas för pedagoger och en facklig tanke om en statusmässig 
och ekonomisk utjämning mellan de olika yrkesgrupperna fanns med i bak-
grunden. Föreställningen om läraren som handledare och idén om aktiva 
och ansvarsfulla elever var också de en del av det nytänkande som skulle 
genomsyra det pedagogiska arbetet vid Bergsmansskolan. 

40 Uttrycket ”stadielös” betydde att de övergångar mellan grundskolans låg-, mellan- och 
högstadium som ditintills varit vanlig, skulle överbryggas. Genom att lärarna på Bergs-
mansskolan följde eleverna under en längre tid (4-7 år), kunde man undvika det som 
ansågs karaktärisera stadieövergångar i allmänhet: lärarna byts ut, läromedlen ändrar ka-
raktär och undervisningen förändras. Detta sätt att organisera skolgången innebar även 
att eleverna i underordnad åldrar fick fler lärare och de äldre eleverna fick färre lärare än 
på skolor av traditionell typ. 
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En samlad skoldag infördes i de lägre årskurserna, vilket för eleverna inne-
bar att de under en något förlängd skoldag hade tillgång till skolans olika 
pedagoger mellan klockan åtta och fjorton. Arbetet för oss som arbetade 
med de yngre barnen var spännande och utmanande och förutsatte att vi 
lade ner en stor del av vår kreativitet och energi på att utveckla något nytt 
och förhoppningsvis bättre än de former för samverkan mellan förskola, 
fritidshem och skola som existerade sedan tidigare. En av utgångspunk-
terna i den samlade skoldagen var att pedagogernas olika utbildningar och 
kunskaper bättre än tidigare skulle tillgodose inte bara barnens kognitiva 
förmåga utan deras mångskiftande behov inom olika områden. Barnom-
sorg och skolakommittén skulle fem år senare formulera detta som vikten 
av ytterligare stimulans av barns intellektuella, sociala, praktiska, estetis-
ka och fysiska utveckling.41 Vi som var pedagoger var ständigt sysselsatta 
med att utveckla olika former för att utöka elevernas själständiga arbete 
och därmed deras ansvar. Vi grupperade barnen horisontellt och vertikalt, 
homogent och heterogent, vi prövade nya former för skoldagens organi-
sation och tänkte tillsammans fram ett nytt pedagogiskt innehåll i olika 
ämnen och arbetsområden. Barnens förslag till undervisningsinnehåll fick 
ökat utrymme och vi försökte genomföra deras idéer i den utsträckning vi 
klarade av. Vi blandade barnens åldrar och de vuxnas olika kompetenser, 
vi utvecklade nya sätt att dokumentera vårt eget och barnens arbete och 
hittade nya former för samtal med elever och föräldrar. Vi pedagoger var 
uppfyllda av nybyggaranda och vi drevs av en övertygelse att vi skapade en 
annorlunda och bättre skola. 

För det mesta var arbetet roligt och stimulerande, men ibland kändes 
skoltillvaron faktiskt smått kaotisk. Pedagoger och elever sprang om var-
andra mellan olika rum och olika aktiviteter och det var ibland svårt att 
veta var alla befann sig och vad de sysslade med. När jag själv som pedagog 
tyckte att det blev för rörigt, funderade jag över hur detta nya och flexibla 
förhållningssätt till undervisningen påverkade våra elever. 

Om formandet av elever
I början på 1990-talet var vi pedagoger på Bergsmansskolan omgivna av 
många ”förhandlingsbarn”, det vill säga elever som hela tiden förhandlade 
med oss vuxna om olika regler. Det kunde gälla frågor som var man som 
elev fick uppehålla sig, vilken penna som skulle användas eller vad som 
skulle hinnas med i matteboken. Kunde de inte få cykla på skolgården? Ha 
tuggummi i klassrummet? Musik till skolarbetet? Mössan på? Ibland blev 
situationen lätt absurd. Jag ställde mig frågan i vilken utsträckning vi själva 

41 SOU 1997:21 
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som pedagoger bidrog till att forma dessa barn till de självmedvetna och 
krävande elever som vi upplevde att de var. Jag tänkte tillbaka på de klas-
ser som jag undervisade under 1970- och 80-talet, där alla elever befann 
sig i samma rum och gjorde samma sak samtidigt. Då liksom nu befann 
vi oss mellan två olika bildningsideal, som gjorde att man som lärare och 
elev aldrig riktigt visste om man gjorde rätt. På 1970-talet var formerna för 
undervisningen betydligt mer fasta och reglerade än idag, men lärarrollen 
var lika dubbelbottnad och motsägelsefull som nu. Under det dryga decen-
nium när Lgr 69 var den läroplan vi följde, skulle skolan, då liksom nu, 
tillfredställa två helt olika lärdomsideal. Det äldre idealet innebar en starkt 
formaliserad och strukturerad undervisning där moralen värnades och stod 
högt i kurs, medan det nyare idealet innebar en lägre grad av formbunden-
het, strikthet och planmässighet. Det nya tänkandet gällande skola och un-
dervisning kom att fokusera människan som fri medborgare och samhälls-
varelse, inte som någon som genom kyrkans makt skulle hållas i Herrans 
tukt och förmaning.42 Den här situationen hade på 1970-talet till följd att 
man som lärare ständigt tvingades till en rad motsägelsefulla pedagogiska 
överväganden. I enlighet med en äldre skoltradition rättade jag böcker med 
rödpenna, delade ut guldstjärnor, skrev anmärkningar på svarta tavlan och 
ordnade med kvarsittning för bråkstakarna. Parallellt med detta försökte jag 
iscensätta en undervisning enligt tidens anda och förde diskussioner med 
9-10-åringarna om U- och I-länder, fängelseinterner, alkoholister, narko-
maner samt sex och samlevnad.43 

Som pedagog på Bergsmansskolan i mitten på 1990-talet började jag allt 
oftare reflektera över de ideal och värderingar som arbetet i vår nya skola 
baserades på. Dessa ideal strävade mot självständighet, kritisk förmåga och 
valfrihet för eleverna, även innan Lpo 94 tgs i bruk. Varifrån kom dessa 
ideal? Var vi på Bergsmansskolan i färd med att skapa en ny sorts elev ge-
nom vårt sätt att betrakta eleverna och deras skoldag? Mina egna kunskaper 
från lärarutbildningen kändes vid det här laget både gamla och inaktuella. 
Detta resulterade i att jag parallellt med mitt lärararbete tog upp studierna 
i pedagogik för att bättre kunna förstå vad som hänt i skolan under den 
tid jag tjänstgjort där.

42 Se Lundgren, 1979, och Englund, 1986, Berg, 1999
43 I början av 1970-talet kunde man från AV-centralen beställa en serie inspelade program 

som handlade om människor i utanförskap. Programserien som sändes under namnet 
Dags, var ett upplysningsprogram som riktade sig till skolans yngre elever och som be-
handlade ämnen som exempelvis livet i fängelset och tillvaron som alkoholist eller hem-
lös. 
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Konflikter mellan eleverna
Efter det första året på den nya skolan började jag och mina kollegor att 
uppleva eleverna som allt mer oroliga och konkurrensbenägna. Vi undrade 
vad det berodde på och vi rannsakade oss själva på möte efter möte. Vårt 
arbetslag bestod av två klasser – vid starten en åk 1 och en åk 2 – samt två 
lärare och tre fritidspedagoger. Klasserna hade var sitt hemrum och till dessa 
rum tillkom fritids lokaler och några mindre grupprum. Varje elev ingick 
i flera olika arbetsgrupper och vistades – ibland utan vuxentillsyn – i olika 
små arbetsrum. Ofta hände det att något barn kom och hämtade oss för 
att det blivit bråk i gruppen. Skolarbetet hade avstannat för att barnen inte 
kunde komma överens och när de efter en stund insåg att de inte kunde 
reda ut situationen själva, bad de oss vuxna om hjälp. Vi upptäckte att mer 
och mer av vår kommunikation med barnen tycktes handla om deras in-
bördes konflikter. Eftersom vi bar på en föreställning av eleven som själv-
ständig och kompetent, kändes det som ett nederlag för oss pedagoger att 
eleverna inte kunde klara sitt skolarbete bättre än de gjorde på egen hand. 
När eleverna var för sig själva hände det saker som vi vuxna inte hade kon-
troll över. Vad var det egentligen som försiggick mellan barnen? Hur kunde 
vi förhindra bråk och osämja i grupperna? Föreställningen om den positi-
va, kompetenta, flexibla och självständiga eleven genomsyrade hela skolans 
verksamhet och i det konceptet ingick en övertygelse att eleverna mycket 
väl klarade sig bra utan att hela tiden vara övervakade av oss vuxna. Haken 
var bara den att vi inte fick det hela att fungera så som vi ville. 

Parallellt med dagliga småbråk i enskilda klasser accelererade konflikter-
na mellan olika klasser och grupper. På skolgården rådde en mycket sträng 
regim gällande vem som fick vistas var och hur man skulle uppträda just 
där. Vi vuxna upplevde att många barn kom i kläm och blev bortstötta på 
olika sätt, ibland tydligt och uttalat men oftare på ett mer raffinerat och 
beräknande sätt. På rasterna utbröt ibland ett veritabelt krig om vilka som 
skulle få uppehålla sig var. En nyanlagd skolgård, ett skogsparti, en fotbolls-
plan och tre nya skolbyggnader skulle ”fördelas” mellan pojkar och flickor i 
olika åldrar och klasser. De flesta flickor i de lägre årskurserna hoppade rep 
eller gjorde volter på stången och flertalet pojkar sparkade boll eller lekte 
krig. Ibland förekom könsöverskridande aktiviteter, men det var sällsynt och 
ledde ofta till ännu mera bråk. De flickor som ville delta i pojkarnas krigs-
lekar fick vara slavar eller krigsfångar och utsattes ibland för förnedrande 
behandling. Vissa ställen utomhus, som till exempel ett område med några 
stora upplagda stenar, var reserverade för flickor i sexan. Ett annat område 
”behärskades” av pojkar i årskurs tre, där strider mellan A- och B-klasserna 
stod flera gånger i veckan. Flickor och pojkar visade sig vara anhängare av 
mycket traditionella könsmönster och vi vuxna diskuterade många gånger 
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hur vi skulle få flickorna att låta bli att duka av åt pojkarna i samband med 
skollunchen och hur vi skulle få pojkarna att sluta tävla om plastbitar och 
att kriga nere i skogen. Pojkarna menade att de i utbyte mot att sopa och 
torka bord ”försvarade” flickorna ute på skolgården. Vad var det egentligen 
som hände? I förhållande till politikernas, pedagogernas och skolledningens 
strävan att tänka nytt och skapa en ny och annorlunda skola – en verkligt 
demokratisk skola där elevernas röster skulle väga tungt i alla situationer 
– upplevde vi många elevers uppträdande både i och utanför klassrummet 
som mindre sympatiskt och med klart odemokratiska tendenser. I stor ut-
sträckning verkade tillvaron som elev för många att handla om att skaffa 
sig själv en så god position som möjligt i förhållande till de andra och de 
medel som användes för att nå detta var inte förenliga med de värderingar 
som skolan representerade. Vi tvingades inse att gamla mönster med köns-
uppdelade uppgifter och områden samt tävlande, konkurrens och revirtän-
kande verkade ha en god grogrund trots vår förändrade pedagogik.

Skolans utvecklingssamtal kom från föräldrahåll att till stor del handla om 
icke-fungerande kamratrelationer. I arbetslaget konstaterade vi att vi saknade 
kunskaper och begrepp för att kunna genomföra bra samtal med elever och 
deras föräldrar om det som fortfarande verkade vara den stora svårigheten i 
skolan för många elever: att bli socialt accepterad och få en hygglig position i 
kamratgruppen. Hur kunde vi förstå det här med konkurrens, arbetsdelning 
och revirtänkande bland eleverna och hur skulle vi närma oss det?

Från utvecklingsarbete till avhandlingsprojekt
Några år senare förslog jag och en kollega i egenskap av medlemmar i sko-
lans utvecklingsgrupp, att vi som pedagogisk personal under påföljande 
läsår skulle få chansen att öka våra kunskaper om de elever vi gemensamt 
skulle fostra och utbilda. Detta för att i ett senare skede kunna sätta dessa 
kunskaper i förhållande till frågor om progression rörande arbetssätt och 
ämnesinnehåll. Ämnet kändes svårt, stort och ospecifikt och vi visste inte 
riktigt var vi skulle börja. Så föddes idén att vi vid vår första träff med sko-
lans samtliga pedagoger skulle titta närmare på hur eleven beskrivs i vår nu-
varande läroplan, Lpo 94. Aktuella ord (adjektiv) antecknades och därefter 
sattes orden upp på lappar runt en på förhand uppritad könlös figur som 
föreställde en elev. Tanken med uppgiften var att vi skulle få en tydligare 
bild av vilken sorts elev vi gemensamt skulle fostra och utbilda. I förläng-
ningen skulle vi sedan diskutera vilken betydelse denna kunskap kunde ha 
för det pedagogiska arbetet. 

År 2002, några år efter det ovan beskrivna tillfället, antogs jag till fors-
karutbildning inom Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, NaPA, 
vid Umeå universitet. Vi var drygt tjugo lärare från hela landet som fick 
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chansen att under 4-5 år ägna oss åt att på olika sätt studera skolans peda-
gogiska arbete. Mitt intresse var inte i första hand riktat mot undervisning-
ens didaktiska frågor utan vände sig mot relationer och interaktion mellan 
elever. Jag ville att mitt avhandlingsprojekt så småningom skulle kunna bi-
dra med en djupare kunskap om vad det innebär att vara elev och jag ville 
att denna kunskap skulle komma från eleverna själva. Jag kom att tänka på 
den bild av läroplanseleven som pedagogerna på Bergsmansskolan gemen-
samt hade satt samman. Bilden satte fingret på något viktigt som jag blev 
alltmer intresserad av: Vad var det egentligen som ansågs som rätt och gott 
när det gällde elevers uppträdande? Jag var väl medveten om att föreställ-
ningen om ”den goda eleven” hade förändrats under mina år som lärare, 
men på vilket sätt hade den förändrats? Vad tyckte eleverna själva var en 
”bra elev” och fanns det olika synpunkter bland eleverna? 

Bilden av läroplanseleven i olika tider skulle kunna ge viktig informa-
tion om det institutionella formandet av skolans elever. I mina funderingar 
kring hur flickor och pojkar blir till olika slags elever, hade jag ofta tänkt på 
att barn i stor utsträckning påverkar varandra. Min erfarenhet sade mig att 
denna ömsesidiga påverkan skedde med hjälp av en uppsättning oskrivna 
regler som jag ännu inte hade tillgång till. Frågan var hur jag skulle kom-
binera dessa båda ansatser? Både läroplanens regelverk och elevernas egna 
spelregler var ju styrande för hur de uppträdde. Kunde bilden av den ide-
ala läroplanseleven på något sätt sättas i relation till elevernas egen bild av 
en lyckad elev? 
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Kapitel 4. Aktuell forskning

Olika perspektiv i forskning om barn 

Något av det första jag gav mig i kast med som doktorand var att läsa in 
mig på området barn: barnet i samhället, barnet i forskningen samt bar-
net i förskola och skola. Det är ett gigantiskt område, vilket fick som följd 
att jag länge arbetade med att försöka avgränsa mitt intresse och hitta en 
lämplig inriktning på min studie. I översikten över aktuell forskning har 
det inte varit givet vilken typ av forskning jag främst bör förhålla mig till. 
Efter moget övervägande valde jag att ha ”formandet av skolans elever” 
som en vid ram i sökandet efter aktuell forskning. Jag har i mitt sökande 
efter lämplig litteratur bland annat utnyttjat olika biblioteksdatabaser, lit-
teraturlistor i doktorsavhandlingar och högskolebibliotekets hyllor. Då jag 
efter hand kommit att betrakta formandet av elever som något som sker 
kontinuerligt och i interaktion med andra, inleds genomgången av aktuell 
forskning med ett problematiserande av uttrycken ”barnperspektiv” respek-
tive ”barns perspektiv”. Kapitlet lyfter därefter fram ett antal studier som 
hanterar frågor om hur barn och ungdomar styrs, formas, påverkas, skapas 
eller konstrueras till olika slags elever utanför själva undervisningssituatio-
nen.44 När det gäller studier om skolflickor och skolpojkar så går resultaten 
i lite olika riktningar beroende på var och när studierna gjorts. Alldenstund 
skolan i USA eller Skottland på väsentliga punkter skiljer sig från skolan 
i Sverige, samt att maskulinitet och femininitet inte praktiseras på samma 
sätt i vårt land som i England eller Kanada, har jag valt att i huvudsak re-
ferera till svenska forskare i denna översikt. 
 
Att forma, påverka, skapa och konstruera
I sammanhang där människor är involverade i någon form av institutionell 
verksamhet – till exempel inom förskola och skola – återfinns auktoriteter 
som verkar i speciella riktningar i syfte att forma de människor som är en 
del av verksamheten. De krafter som styr är många och svåröverskådliga och 
kan vara problematiska att urskilja då de hela tiden samverkar och flätas in 
i varandra. Att studera olika aspekter av hur förskolebarnet eller skoleleven 
formas för med sig att den som ägnar sig åt att utforska detta område måste 
urskilja en liten del av något egentligen oändligt komplext. Svensk pedagogisk 
forskning inom utbildningsområdet, särskilt forskning som rör skolans yngsta 
elever, har relativt sällan behandlat andra aspekter av elevskapet än läropro-

44 Detta formande är av dubbel natur: eleven skapas och skapar sig själv, konstrueras och 
konstruerar sig själv. Se vidare kapitel 6.
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cesser inom olika ämnesområden.45 Forskningen har till stor del handlat om 
läsning, skrivning och matematik och frågor om undervisningens vad, hur 
och varför har länge dominerat den pedagogiska forskningen. Det är fortfa-
rande relativt få svenska undersökningar som betraktar elever som männis-
kor med andra aspekter på skoltillvaron än de rent didaktiska. I traditionell 
klassrumsforskning har eleverna närmast betraktats som objekt för lärarnas 
undervisning och den relationella aspekten har oftast lämnats därhän.46 På 
senare år har dock flera avhandlingar skrivits som behandlar andra sidor av 
elevskapet än de didaktiska.47 Många undersökningar bygger på observationer 
av barngrupper eller klasser där intresset har handlat om barns och ungdo-
mars socialisation och identitetsbildning i skolan. En annan typ av forskning 
fokuserar konstruktionen av förskole- respektive skolbarnet genom att studera 
texter inom utbildningsområdet. Få forskare har däremot vänt sig till eleverna 
själva för att få kunskap om barns interaktion i skola och förskola. 

Traditionellt går det en skiljelinje mellan det som internationellt be-
nämns ECE (Early Childhood Education) och skolforskningen, det vill 
säga forskning om förskolan och förskolebarnet samt skolan och eleven. 
Barnpedagogisk forskning skiljer sig från den traditionella skolpedagogiska 
forskningen på så sätt att barnet i förskolan – inte ämnet och undervisning-
en – är i centrum. Forskningen inom detta fält har handlat mer om barns 
utveckling, samspel och levnadsbetingelser än om didaktiska frågor. Den 
barnpedagogiska forskningen dominerades länge av ett utvecklingspsyko-
logiskt perspektiv, men under senare år har frågor om lärande och kunskap 
blivit allt viktigare även här.

Vuxenperspektiv, barnperspektiv och barns perspektiv 
Den period i det mänskliga livet som kallas barndom, det vill säga det tids-
spann som börjar när vi föds och varar tills dess att vi betraktas som full-
vuxna, studeras inom en rad olika akademiska discipliner och utifrån en 
mängd olika perspektiv.48 En fråga som ofta kommer upp i sammanhang 
där barn och forskning diskuteras, är om det går att forska om barn och 
barndom utan att ha barn som informanter. I ett temanummer av tidskrif-
ten ”Pedagogisk Forskning i Sverige” granskas pedagogisk forskning och 
praxis som har sin utgångspunkt i numera två frekvent använda begrepp: 

45 Torstenson-Ed, 2003, s. 89
46 Ibid
47 T ex Garpelin 1997; Lundgren, 2000; Ambjörnsson, 2003; Bliding, 2004; Hiekkilä, 

2006; Bartholdson, 2007
48 Forskning om barns och elevers villkor bedrivs bland inom en rad områden bland an-

nat inom disciplinerna pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, ekonomi socialt 
arbete och kulturstudier.
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”barnperspektiv” respektive ”barns perspektiv”.49 Vilket val forskaren gör, 
menar Gunilla Halldén, beror förstås helt och hållet på vilka aspekter av 
barns liv som avses att studeras. Om studiens syfte är att lyfta fram barns 
upplevelser och erfarenheter är naturligtvis barnens egna funderingar att 
betrakta som grundläggande och utgör sålunda barns perspektiv på en sär-
skild fråga.50 Om det däremot är frågan om att studera strukturer i sam-
hället som på olika sätt villkorar barns liv, är barnens egna bidrag inte lika 
väsentliga, menar Halldén. Den typen av studier skulle med denna termi-
nologi då vara gjorda ur ett barnperspektiv. Somliga studier kombinerar 
dessa båda ansatser där barnens erfarenheter – såsom de själva uttrycker 
dem – tydligt kopplas till samhälleliga strukturer, vilket också är avsikten 
med denna avhandling.51 

Birgitta Qvarsell säger att hon redan på 1970-talet brottades med vad 
uttrycket barnperspektiv står för.52 Hon har sedan dess engagerat sig allt 
djupare i frågan och säger att det numera är politiskt gångbart att ha ett 
barnperspektiv. I samband med globala dokument om barns rättigheter 
där ett universalistiskt tänkande om barndom är framträdande, betraktas 
barndomen som en slags normaltillvaro för normala/ideala barn. Qvarsell 
ifrågasätter ånyo vad som egentligen avses med detta uttryck som används 
på så många olika sätt och inom olika sektorer. ”Handlar det om hur ’vi’ 
ser på barn, eller om hur barn uppfattar sina villkor?” säger Qvarsell, eller 
rent av bara ett intresse för barns situation och villkor?53 

Att samtala med barn har sina speciella tekniker och kräver en viss typ 
av kunskap. Personer som forskar med och om barn brukar ibland uttala 
en ambition att försöka komma så nära barnen som möjligt. Beskrivningar 
av hur man på olika sätt försöker ”komma runt” det faktum att man själv 
är vuxen, är inte ovanliga. Ofta finns en önskan att inte identifieras med 
lärarkåren och forskaren försöker på olika sätt skilja ut sig från lärarna ge-
nom att rätta sig efter samma regler som eleverna. I all forskning med barn 
och i undersökningar som handlar om barn, måste man ställa sig frågan om 
det över huvud taget är möjligt att som vuxen göra anspråk på att skildra 
något ur barns synvinkel. Vilka anspråk kan man som forskare ställa på 
den kunskap som erhålls när man på olika sätt söker ta reda på hur elever-
na har det i skolan? Johansson & Pramling Samuelsson menar att begrep-
pen barnperspektiv och barns perspektiv ligger i tiden men de är långtifrån 

49 Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, Årg 8, nr 1-2
50 Halldén, 2003, s. 12-14
51 Ibid
52 Qvarsell, 2004, säger hon att redan 1976 i sin avhandling tampades med frågan om vad 

”barnperspektiv” egentligen kan tänkas uttrycka.
53 Ibid, s. 11
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klara och tydliga. Frågan är vilkas perspektiv det är vi egentligen talar om, 
säger författarna. Är det vuxnas perspektiv på barn och barndom eller är 
det barns perspektiv – filtrerade genom en vuxen forskare med ett vuxen-
språk – på omvärlden?54 

Dion Sommer som är verksam vid Psykologisk institut vid Aarhus Uni-
versitet, är kritiskt inställd till traditionell utvecklingspsykologi när det gäller 
barnens roll i forskningen och menar att uttrycken ”barnperspektiv/barns 
perspektiv” inte problematiserats i tillräckligt hög grad inom fältet.55 Tradi-
tionell utvecklingspsykologisk teoribildning utvecklades i ett samhälle där 
barn inte hade särskilt mycket att säga till om menar Sommer, det vill säga 
långt innan retoriken om barns rättigheter uppstod. Sommer poängterar 
barns kommunikativa förmåga och slår fast att barn inte kommer till värl-
den som oskrivna blad (tabula rasa), utan har redan från första början en 
förmåga till ett socialt deltagande och aktiv kommunikation. Sommer före-
slår att ordet perspektiv ska läsas som ”aspekt” ”synvinkel” eller ”horisont”. 
Uttrycket barnperspektiv borde i sin grundläggande form således betyda 
”en bestämd synvinkel på barn” eller ”ett sätt att betrakta barn på”, menar 
hon.56 Definitioner gällande uttrycket barnperspektiv är ofta för enkla och 
oproblematiska, definitioner som talar om att ”vara i barns närhet” och ”få 
inblick i deras upplevelser”. Det räcker inte med att vara i barns närhet för 
att ha ett barnperspektiv, menar hon. Utvecklingspsykologin har en mängd 
empiriska och teoretiska perspektiv på barn och man kan få intrycket att 
fackkunskapen omfattar kunskap om barn snarare än en vetenskaplig ak-
tivitet med barn.57 Avhandlingens elevstudie är med Sommers sätt att ut-
trycka sig sålunda en studie med barn. 

Barns perspektiv diskuteras inte bara inom forskningen utan också uti-
från förskolans och skolans verksamhet. Ingrid Pramling Samuelsson & 
Sonja Sheridan hävdar att förutsättningen för att barn över huvud taget 
ska kunna vara delaktiga i verksamheten är att de vuxna har förmågan att 
ta barns perspektiv.58 Det innebär att de vuxna erkänner barns egna kultur 
och deras egna sätt att erfara och förstå världen. De vuxna inom skola och 
barnomsorg kan tolka barnens röster och föra fram deras talan, men för 
att barnen ska få ett reellt inflytande måste de vara delaktiga i både ord och 
handling. Barn har inflytande och är delaktiga när de upplever att barns per-
spektiv på världen blir hörsammat och deras intressen och intentioner blir 

54 Johansson & Pramling Samuelsson, 2003
55 Sommer, 2003
56 Ibid
57 Ibid
58 Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003
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bemötta på ett respektfullt sätt, menar författarna.59 Tullie Torstenson-Ed 
& Inge Johansson påpekar att barn allt för sällan själva blir tillfrågade om 
sin kultur.60 Barnen betraktas ofta i studier som objekt för verksamheten i 
skolan och ses som de som ska fostras in i samhällets vuxenkultur. Förfat-
tarna säger att barnen oftast är föremål för de vuxnas bedömning när det 
gäller hur de erfar sina skoldagar. 

Med Halldéns terminologi kan man säga att elevstudien i föreliggande 
avhandling tar barns perspektiv då elevers erfarenheter fokuseras. Avhand-
lingens läroplansstudie som lyfter fram speciella villkor för barns liv i sko-
lan i form av önskvärda egenskaper och förmågor, kan med Halldéns de-
finition sägas ha ett barnperspektiv. I forskning som har det övergripande 
syftet att få en större förståelse för eleverna i skolans pedagogiska arbete är 
det intressant att betrakta det som sker i skolans praktik som en del av ett 
större samhälleligt sammanhang och som styrs av idéer och föreställningar 
utanför de professionellas omedelbara kontroll.61 Det kan till exempel vara 
förändringar i samhälleliga föreställningar om barn, elever, lärande, under-
visning, bedömning, beröm och bestraffning. Halldén betonar också vik-
ten av att dekonstruera vanliga begrepp för att inte uppfatta dessa begrepp 
som oproblematiska och bärare av någon form av inneboende egenskaper, 
ett angreppssätt som också används i läroplansstudien.62 

Studier om formandet av förskolebarnet/eleven

Som nämndes i kapitlets inledning påverkas och formas det individuella 
förskolebarnet/skoleleven av en i det närmaste oöverskådlig mängd omstän-
digheter. Sociokulturella faktorer som klasstillhörighet, etnicitet och kön 
samverkar i formandet av eleverna med skolans fysiska miljö och organisa-
tion, lärares förhållningssätt, läroplanernas bild av barnet/eleven samt bar-
nens inbördes interaktion och maktmarkeringar. I följande avsnitt kommer 
jag att referera till några studier som utifrån olika utgångspunkter hante-
rar frågor om hur barn och ungdomar styrs, formas, påverkas, skapas eller 
konstrueras till olika slags elever. Avsikten med följande upplägg är att visa 
på hur olika forskare valt att studera aspekter av hur barn och ungdomar 
formas i förskola och skola. 

59 Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003
60 Torstenson-Ed & Johansson 2000, s. 85
61 Med professionella avser jag här befattningshavare på samtliga nivåer inom skolväsen-

det. 
62 Halldén, 2003, s.17
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Barnet i skolans och förskolans styrdokument
Att närma sig förskolebarnet och skoleleven kan ske på ett antal olika sätt 
och behöver som tidigare påtalats, inte betyda att forskaren ställer sina frå-
gor direkt till barnen. Samhällspolitiska texter som påverkar våra föreställ-
ningar om förskolebarnet respektive skolbarnet har varit föremål för forsk-
ning av bland andra Kenneth Hultqvist, Gunilla Dahlberg och Hillevi 
Lenz-Taguchi.63 Studierna kan sägas ha ett barnperspektiv då de undersö-
ker företeelser som på olika sätt villkorar barns liv. Hultqvist har undersökt 
konstruktionen av det svenska förskolebarnet i pedagogiska texter och följt 
förändringar över tid gällande samhällets bild av förskolebarnet. Dahlberg 
och Lenz-Taguchi har bland annat ägnat sig åt att undersöka hur förskolan 
och skolan bidrar till att skapa sinsemellan olika föreställningar om barnet. 
I en expertbilaga till en statlig utredning om förskola och skola kommer 
Dahlberg och Lenz-Taguchi fram till att det har utkristalliserats två olika 
sociala konstruktioner av barnet i förskolans respektive skolans tradition. 
I skoltraditionen återfinns ”barnet som kultur- och kunskapsåterskapare”, 
medan man i förskolan har en föreställning om ”barnet som natur”.64 Sko-
lans tradition med sin kognitivt inriktade verksamhet och förskolans mer 
helhetsinriktade syn representerar sålunda två olika föreställningar om den 
uppväxande människan som bidrar till konstruktionen av förskolebarnet 
och skoleleven. 

Ett barnperspektiv har även Ann-Christine Vallberg Roth när hon under-
söker de yngre barnens läroplanshistoria och bland annat ställer sig frågan 
hur barnet beskrivs i olika tidsepoker.65 Vallberg Roth gör en genomgång av 
skolans fysiska miljö, hur skolbyggnaderna var uppförda och hur klassrum-
men var organiserade och utrustade. Bänkar, schema, läromedel och regler 
för ordning och uppförande har stått i blickpunkten. Hon delar upp perio-
den från mitten av 1800-talet till 2000-talet utifrån ett antal könsdidaktiska 
koder som hon tycker sig kunna se: en patriarkal kod, en särartsbetonad 
samkod, en könsneutral likhetskod och slutligen en pluralistisk könskod. 
Underförstått skapar dessa koder olika slags elever med olika föreställningar 
om kön. Den pedagogiska miljön även föremål för Elisabeth Nordin-Hult-
mans avhandling, där hon jämför hur några engelska och svenska förskolor 
erbjuder barnen det pedagogiska materialet.66 Olika diskurser inom försko-
leområdet styr personalens sätt att välja ut och presentera materialet, me-
nar Nordin-Hultman. Materialets tillgänglighet och variation skapar olika 
miljöer och anger hur barnen ska arbeta med till exempel sand, vatten och 

63 T ex Hultqvist 1990; Dahlberg, 2003, 2005; Lenz-Taguchi, 2000
64 Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994
65 Vallberg Roth, 2003 
66 Nordin-Hultman, 2004
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färg. Nordin-Hultman vill flytta blicken från barnen och deras egenskaper 
och utvecklingsnivåer och i stället fokusera de lärande- och utvecklingsmil-
jöer som finns i förskolor och skolor. 

Av kapitlets början framgår att uttrycken barnperspektiv respektive barns 
perspektiv används av olika författare på olika sätt. Kerstin Strander och 
Tullie Torsensson-Ed säger sig utgå från ett barnperspektiv när de har in-
tervjuat barn och ungdomar om hur dessa har upplevt sin daghemsvistelse 
och sin skoltid. Enligt Halldéns terminologi skulle det handla om både ett 
barnperspektiv och barns perspektiv, då empirin omfattar såväl texter som 
intervjuer med barn och ungdomar. Författarna har jämfört barnens syn-
sätt med tankarna i läroplanerna för förskola och skola.67 Intervjuerna har 
gjorts i ett livshistoriskt perspektiv där författarna påpekar vikten av att få 
höra barnens egen syn på sin verklighet och ställer den emot beslutsfattarnas 
utformning av förskola och skola för att upptäcka likheter och skillnader. 
Författarna menar att både barnen och läroplanerna har en helhetssyn på 
barns liv och för barnen betyder detta att förhållningssätt och bemötande 
– både från kamrater och vuxna – är ett mycket betydelsefullt inslag i deras 
daghemstillvaro. Bland annat framhåller Strander och Torstensson-Ed att 
leken är något som ungdomarna bär med sig som ett minne från tiden på 
daghemmet och att de där lärde sig att vara tillsammans med andra. Relatio-
nerna till kamraterna och ”fröknarna” framstår som det barnen och ungdo-
marna i efterhand minns bäst och värdesätter mest från sin daghemstid. 

Kamratgrupper och förställningar om normalitet
Socialisationsbegreppet står för den process genom vilken barn anpassar 
sig till samhället och gör det till sitt. De flesta teorier om socialisation ser 
barnet som något som är skilt från samhället och som därför måste for-
mas och vägledas med hjälp av yttre krafter för att på så sätt bli en full-
värdig samhällsmedlem.68 En av de första som uppmärksammade kam-
ratgruppsinteraktionen och dess betydelse för barns identitetsutveckling 
är William A. Corsaro.69 Han lyfter fram barnen som aktiva agenter i sin 
egen utveckling och betonar kamratgruppen som central i socialisationen 
och lyfter fram vikten av barns deltagande i kollektiva processer. Corsaro 
fokuserar speciellt på studier av kamratrelationer, vänskap, kamratkulturer 
och barns sociala problem. Barn deltar spontant som aktiva medlemmar 
i såväl barndoms- som vuxenkulturer och Corsaro närmar sig barndomen 
som en social konstruktion och som ett resultat av barns kollektiva hand-

67 Strander & Torstensson-Ed, 1999 
68 Corsaro, 2005
69 Corsaro, 1985, 1997, 2003
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lingar med vuxna och sig själva. Barngruppen har enligt Corsaro fått en 
allt viktigare ställning i barnens socialisationsprocess, då barn idag är skil-
da från vuxna (familjen) i allt större omfattning. Exkludering är ett be-
grepp som ofta kopplas till mobbningssituationer och som därför har fått 
en närmast uteslutande negativ klang. Corsaro påpekar dock att i sam-
manhang där barn umgås, försiggår ett ständigt flöde av inneslutningar 
och uteslutningar. Barn innesluter och utesluter varandra kontinuerligt 
och använder sig av olika strategier för att styra samvaron. Avhandlingens 
elevstudie har inspirerats av Corsaros och hans efterföljares studier av in-
teraktionen i barngrupper, men i studien betraktas interaktionen genom 
ett annat teoretiskt raster. 

Marie Bliding har undersökt en specifik kamratgrupp – en peer-group 
– i en klass med tioåriga elever där hon har fört fältanteckningar och spelat 
in samtal med barnen.70 Hennes intresseområde är elevers erfarenheter av 
skolans kamratliv och hon utgår således från barns perspektiv i sin avhand-
ling. I fokus för hennes intresse har varit hur elever organiserar sitt sociala 
liv i skolan speciellt med avseende på inneslutningar och uteslutningar av 
individer. Bliding har särskilt studerat hur barnen använder språket som 
redskap i detta arbete genom att till exempel kalla varandra för kompisar 
och bästisar. Utgångspunkten är att skolan är en stor och komplex organi-
sation där barnen måste sortera människorna i den närmaste omgivningen 
i olika gemenskaper för att kunna få en överblick och bringa ordning och 
reda i tillvaron. Detta relationsarbete bedrivs av barnen som sociala projekt 
och benämns av Bliding som relationsprojekt. Etablerandet av vänskapsband 
och arbetet med att sortera det sociala livet formar komplexa sociala prak-
tiker där skolans organisatoriska ramar och dagliga aktiviteter är det som 
skapar mening åt detta sorterande. I sitt relationsarbete använder sig barnen 
av olika sätt att initiera, upprätthålla och avsluta relationer. Resultatet säger 
att inneslutning och uteslutning av individer förekommer kontinuerligt i 
barnens liv och är – utifrån barnens synvinkel – helt legitima och normala 
handlingar.71 Det finns olika former av uteslutning som har helt olika orsa-
ker. Någon kan bli ”utsorterad, bortkategoriserad, utesluten och bortstött” 
genom att visa ett avvikande beteende som består i att göra och säga fel sa-
ker. En annan form av uteslutning sker när en flicka eller pojke för tillfället 
är så populär så att hon eller han måste säga nej till samvaro med fler per-
soner. Då riskerar individen att bli betraktad som snobbig och för mer än 
andra och kan bli utesluten ur en gemenskap av den orsaken.72 

70 Bliding, 2004
71 Ibid s. 247
72 Ibid s. 254 
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Åsa Bartholdsson har studerat hur föreställningar om normalitet bland lä-
rare och elever styr tillvaron för elever i två svenska skolklasser.73 Den väl-
villiga och omtänksamma styrning som utövas i skola och förskola bidrar 
till konstruktionen av ett underordnat, självgranskande, positivt och em-
patiskt barn, menar Bartholdsson. Ett barn som låter sig styras genom att 
själv kontrollera och reglera sitt eget uppträdande i linje med uppsatta mål. 
Bartholdsson talar om elevskapet som en av flera möjliga identiteter hos 
individen, en identitet som samspelar med ålder, kön, klass och etnicitet. 
Elevskapet utgör en viss aspekt av individen, en viss form av normalitet 
och kan liknas vid ett mikrokosmos av sociala relationer och normaliteter, 
menar författaren. Elevskapet som Bartholdsson avgränsar till skoltid och 
skolrum beskriver hon som produkten av de relationer som existerar inom 
ramen för skoldagen och i ett längre perspektiv inom ramen för individens 
hela skoltid. Bartholdsson kombinerar barns perspektiv med ett barnper-
spektiv i sin avhandling.

Elevers motivation och maktmarkeringar
När Anders Persson studerar skolan utifrån ett Foucaultinspirerat elev- och 
maktperspektiv gör han det genom att ”go naïve” som han säger.74 Persson 
vill göra sig själv till det barn han en gång var i avsikt att bättre kunna förstå 
skolan ur elevernas perspektiv. Detta tolkar jag som att Persson tar ett barn-
perspektiv i sin studie, han skildrar elevers villkor men vänder sig inte till 
eleverna själva. Persson själv säger att han som vuxen tar barnets perspektiv 
genom att bejaka att barnet faktiskt utgör ett potentiellt hot mot systemet. 
Person vill framkalla barnet inom sig själv och ha det som samtalspartner 
när han betraktar maktutövandet i skolan. Makt utövas överallt och handlar 
om en individs möjligheter att frambringa – alternativt hindra – handling 
både rörande sig själv och genom påverkan av andra, samt att uppnå av-
sedda konsekvenser. Maktrelationer präglas av över- och underordning och 
är främst makt- och motståndsrelationer, menar Persson. Dock är inte alla 
sociala relationer maktrelationer, i vissa relationer existerar makten som en 
utvecklingsmöjlighet, i andra ger makten mening i själva relationen. Makt 
är något som präglar skolans verksamhet och relationen lärare – elev är 
ett exempel på en relation av det senare slaget. Persson urskiljer fem mak-
taspekter när han resonerar om skola: skolan styr elevens fysiska närvaro, 
definierar vad som är giltig kunskap, reglerar elevens tid, sorterar ut lämp-

73 Bartholdsson, 2007
74 Persson, 1994. ”Go naïve” alluderar på uttrycket ”go native” som använts inom etno-

grafisk och antropologisk forskning. Uttrycket innebär att forskaren närmar sig sina in-
formanters värld genom att vistas i deras miljö under lång tid.
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liga individer och förändrar och anpassar individer till ett särskilt system.75 
Han sammanfattar sin diskussion om skolan utifrån barnets perspektiv ge-
nom att göra sju sammanfattande påståenden, varav några handlar direkt 
om eleverna. Det handlar om tvång respektive motivation, där några elever 
upplever tvång och har svårt att motivera sig för studierna, medan andra 
inte upplever samma tvång och har lättare att finna motivation. 

Ytterligare en studie som gjorts ur ett maktperspektiv handlar om ansvar 
i klassrummet.76 Karin och Lars-Göran Permer studerar hur lärare och stu-
denter konstrueras som moraliska och etiska subjekt genom att göra intervjuer 
och observationer i årskurserna 5 – 11,77 samt genom att studera dokument 
av olika slag. Här kombineras sålunda barns perspektiv med ett barnperspek-
tiv. Idéer och begrepp är Foucaults: diskurser, diskursiva praktiker, makt, 
governmentality och subjektskapande. Av resultatet framgår att lärare och 
elever menar att ansvar handlar om hur man ska uppträda och inordna sig 
i den sociala kontexten. Ansvar är något som gäller kontinuerligt – varje 
dag och varje timme – för individen och innefattar både styrning av andra 
och av det egna självet.78 När det gäller övergripande normer, regler och 
rätta handlingsmönster gällande ansvar är alla aktörer tämligen eniga, säger 
Permer och Permer. För elevernas del underlättas ansvarstagandet genom 
förståelse, intresse och om något är roligt. Elever beter sig på det sätt som 
uppfattas som rätt i den miljö där de befinner sig och där försöker de fostra 
sig själva, varandra och även sina lärare. I studien lyfts olika maktyttringar 
mellan lärare – elev fram och det är framför allt lärarnas olika tekniker att 
befästa sin makt som synliggörs i studien. Bland eleverna är markeringar av 
makt vanligare på högstadiet än på mellanstadiet och gymnasiet, säger förfat-
tarna, och när elever vill visa makt gör de det genom att ta initiativ på olika 
sätt: antingen i linje med skolverksamheten eller i motstånd mot denna.

Skolflickor och skolpojkar
Skolforskning som i något avseende diskuterar kön, har ökat alltsedan 
1990-talet. Interaktionsmönster, relationer, kommunikation, talmönster 
och identitetskonstruktioner är exempel på områden som på senare år stu-
derats ur ett könsperspektiv.79 Lågstadiebarnen är dock alltjämt en sparsamt 
utforskad åldersgrupp när det gäller makt, kön och relationer i skolan. Lik-
som när det gäller dikotomierna barn – vuxna, lika – olika (se kapitel 11), 

75 Persson, 1994, s. 47
76 Permer & Permer, 2002
77 Årskurs 5-11 är författarnas egna benämning. Förmodligen avses år 5-9 i grundskolan 

och år 1-2 i gymnasieskolan.
78 Permer & Permer, 2002, s. 115
79 Tallberg Broman m fl, 2002
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så återfinns den typen av uppdelningar även inom det här området: flicka 
– pojke, lika – olika sysselsätter forskare inom olika traditioner och skol-
bildningar. Språkforskaren Viveka Adelswärd refererar till Deborah Tan-
nen som hävdar att pojkar och flickor växer upp i vad som kan liknas vid 
olika kulturer och att samtal dem emellan utgör en tvärkulturell kommu-
nikation.80 Adelswärd påpekar dock att andra forskare som studerat mäns 
och kvinnors sätt att kommunicera med hjälp av språket, menar att flickor 
och pojkar i det här sammanhanget inte utgör några homogena grupper. 
Även det faktum att barn lever under skilda förhållanden och har olika er-
farenheter av samhälle, skola och kamratrelationer bidrar till att olika sam-
talsmönster skapas, menar hon. Flickors och pojkars klasstillhörighet och 
sociala bakgrund spelar alltså stor roll är det gäller genusfrågor. Adelswärd 
konstaterar vidare att könsöverskridanden görs i olika samtalssituationer, 
men är vanligare bland flickor än bland pojkar.81 

Ulla Forsberg undersöker hur flickor och pojkar på lågstadiet konstru-
erar sina subjektiviteter i enlighet med gällande könsdiskurs och hur dessa 
diskurser tas upp i den diskursiva praktiken.82 Studien görs utifrån feminis-
tisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori där analysen ger för handen att 
en dualistisk, hierarkisk könsstruktur med manlig överhöghet utvecklades 
i de undersökta klasserna och av båda könen, även om detta sker i högre 
grad bland pojkarna. Forsberg delar in flickorna och pojkarna i studien i 
olika elevtyper, där vissa elever oftare intar vissa positioner än andra. Des-
sa kategorier är inte fasta utan individen kan gå emellan olika positioner. 
Forsberg hittar fem feminina och sex maskulina diskurser som hon kallar 
elevtyper. Flickorna delas in i följande typer: sportflickan, Barbieflickan, 
akademikerflickan, feministen och den moderliga flickan. Pojkarnas mot-
svarande indelning är: machokillen, Kenpojken, akademikerpojken, jo-
kern, rättskaffenspojken och den stillsamme pojken. Forsberg kan i sin 
undersökning konstatera att pojkhierarkin och flickunderordningen inte 
är så starkt befäst i lägre skolår, även om den finns där. Samtliga flickor och 
pojkar i Forsbergs studie byter positioner, men då huvudsakligen inom det 
egna könets diskurser. 

En internationellt betydande forskare när det gäller frågor om genus och 
kön, är Bronwyn Davies. Davies använder sig av empiri som samlades in 
på 1980-talet i sydöstra Australien.83 Flickorna och pojkarna i hennes stu-
die framstår för svenska ögon och öron som mycket traditionella i sina fö-
reställningar om manligt och kvinnligt. Davies teoretiska resonemang går 

80 Adelswärd, 1999, s. 17, med ref. till Tannen, 1992 
81 Ibid s. 195-211
82 Forsberg, 2002
83 Davies, 2003
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utmärkt att följa, men kräver enligt min mening en inplacering i en svensk 
kontext för att kännas meningsfull. Davies använder sig av positionerings-
begreppet för att beskriva att barn positionerar sig som män eller kvinnor, 
snarare än att de föds som tillhörande det ena eller andra könet. ”Den tude-
lade könsordningen” kallar Davies den gängse uppdelningen i manligt och 
kvinnligt.84 Barnen får hjälp av sin omgivning att positionera sig på rätt vis 
som flicka eller pojke och lär sig genom de diskursiva praktikerna hur de 
ska vara flickor och pojkar på ett riktigt sätt. 85 Davies vill påvisa att det går 
att utmana den traditionella tudelningen manligt – kvinnligt och att varje 
individ, oberoende av kön, i stället skulle kunna välja bland en mängd olika 
positioner som individen finner intressanta och passande.86 

Barrie Thorne har undersökt hur barn i USA konstruerar och erfar kön 
i skolan. Hon har studerat elever på USA:s motsvarighet till låg- och mel-
lanstadiet och fann att pojkar och flickor umgås i separata grupper och or-
ganiserar separata aktiviteter, men att de även umgås i könsblandade grup-
per. Barnen ägnar sig åt ett intrikat könsspel på skolgården, men Thorne 
påpekar att skillnaderna inom pojk- respektive flickgruppen är större än 
skillnaderna mellan grupperna.87 Vissa teoretiker hävdar att barns strävan 
att betona könsskillnader i sitt kamratumgänge, når sin topp under en pe-
riod som infaller efter förskoletiden och före tonårstiden. Denna syn har 
emellertid på senare år utmanats av forskare som upptäckt att barn lika ofta 
delar upp sig utifrån ras och etnicitet som kön.88 Corsaro menar att mycket 
forskning behövs inom det här området eftersom det är ytterligt viktigt för 
att öka medvetenheten om mångfald och olikhet i barns kamratrelationer 
i och utanför skolan.

Barns och ungdomars interaktion
Det som sker mellan eleverna på skolgården, i korridorer, omklädningsrum, 
matsal och klassrum når ofta inte de vuxnas ögon eller öron och vuxenvärl-
den vet förhållandevis lite om vad som utspelar sig där, enligt Torstenson-
Ed.89 Skeenden och förlopp som handlar om interaktionen mellan elever 
är något som får relativt liten uppmärksamhet från såväl lärarna själva som 
från forskningen, säger hon. Den forskning som har gjorts i Sverige gällande 
interaktion mellan elever, behandlar huvudsakligen tonåringar på högstadiet 

84 Davies, 2003, s. 10
85 Ibid s. 13, 27
86 Ibid s. 26
87 Thorne, 1993
88 Corsaro, 2005, s. 221
89 Torstenson-Ed, 2003 s. 90
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eller gymnasiet.90 På 2000-talet har dock några avhandlingar skrivits som 
undersöker relationer mellan elever i förskoleklass respektive i grundskolans 
tidigare år.91 Mia Heikkilä har studerat hur barn kommunicerar med hjälp 
av blickar, gester och tal i förskola, förskoleklass och årskurs 1 och vilken 
betydelse denna kommunikation har för lärandet.92 Heikkilä har gjort en 
mikroetnografisk studie där hon med hjälp av videoinspelat material har 
studerat barns kommunikation i olika sociala situationer. Studien visar att 
olika kommunikationsformer används beroende på aktivitet och likaså att 
deltagarpositionerna skiftar. En potentiell förändringsmöjlighet kan därför 
sägas existera för varje deltagare i varje situation. Kommunikationsmönst-
ren ändras också beroende på om aktiviteten är initierad av en lärare eller 
av barnen själva. ”Kroppens och blickens riktning och form är lika viktig 
som talets riktning och användning”, säger Heikkilä.93 När barn leker och 
löser uppgifter krävs att de förhandlar med varandra på olika sätt. I vissa 
aktiviteter är det aktivitetens innehåll som styr sättet att förhandla. I andra 
aktiviteter är det barnens relationer med varandra som avgör hur en för-
handling görs. Förhandlingssättet kan inte i första hand förstås som bero-
ende av kön utan är ett resultat av deltagarpositioner och typ av aktivitet. 
Heikkilä har hittat både likheter och skillnader i verksamheten på de tre 
olika förskolorna och skolorna som kan ha betydelse för vilka kommuni-
kationsmönster som uppträder. 

Vikten av att som barn veta hur man ska bete sig i skolan, bekräftas av 
flera undersökningar. Det handlar inte i första hand om hur man gör när 
man ska lära sig läsa eller räkna, utan hur man ska bli en elev som är som 
en elev ska vara. Birgitta Kullberg skriver om hur barn vid skolstarten först 
lär sig hur man ska vara som elev innan man lär sig att läsa.94 Hennes av-
handling handlar om övergången mellan förskola och skola och de pro-
blem och möjligheter som då uppstår. Titeln på avhandlingen berättar det 
som så många lärare vet att deras förstaklassare gör: ”Learning to Learn to 
Read”. Kullbergs resultat säger att innan barn kan ta itu med skriftsprå-
kets värld i skolan, måste de lära sig skolans spelregler och vad som gäller 
i skolmiljön. Det går inte att lära sig läsa om man som elev inte vet hur 
man ska handskas med allt annat som hör till elevskapet. Att vara tyst, 
sitta still och inte störa är exempel på regler som barnen måste känna till 
men som knappast ifrågasätts, säger Kullberg. Barnen i Kullbergs studie 
ser lärandet, i motsats till leken, som ett arbete. Om det är något barnen 

90 T ex Garpelin, 1997; Aspelin, 1999; Lundgren, 2000; Ambjörnsson, 2003
91 Bliding, 2004; Hiekkilä, 2006
92 Heikklä, 2006
93 Ibid s. 204-206
94 Kullberg, 1991
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saknar i skolan så är det just förskolans lek, säger Kullberg. Om förskole-
barnen i skolan möter en lärare som arbetar så att barnens erfarenheter tas 
till vara i undervisningen, så blir övergången smidig mellan förskola och 
skola. Om skolarbetet däremot är mycket lärarcentrerat, så måste barnen 
ägna sina första månader i skolan åt att försöka förstå hur man ska bete 
sig och göra, menar Kullberg. 

Helen Melander som studerat förstaklassare som läser tillsammans i 
grupp, påpekar hur viktigt själva deltagandet i gruppen är när det gäller 
att lära sig läsa.95 Hon talar om läsande som en social praktik där elever in-
teragerar med varandra medan de läser en bok tillsammans och att denna 
interaktion är ”crucial” för lärandet. När barn läser en text gemensamt in-
teragerar de både verbalt och icke-verbalt och det är användandet av olika 
interaktionsresurser som varit i fokus för undersökningen. Melander menar 
att det är samspelet mellan dessa resurser som är viktigt att studera för att få 
en välgrundad förståelse för vad deltagande (participation) är. När någon i 
läsgruppen påkallar uppmärksamhet gäller för de andra barnen att fokusera 
rätt sak och att svara på rätt sätt med hjälp av blickar eller verbala yttran-
den. Studien har gjorts med en konversationsanalytisk utgångspunkt där 
samspelet mellan verbala yttranden, användandet av en artefakter, blickar, 
byte av fokus o s v har studerats. 

Många forskare talar om skolans sociala liv och de regler som gäller där som 
något som försiggår i det fördolda.96 Ord som ”gömd”, ”dold” och ”underlig-
gande” är ett vanligt sätt att beskriva de regler som styr skolans verksamhet 
och som inte är explicita eller nedtecknade. En av de första som talade om 
dessa icke uttalade regler var Philip W. Jackson, som 1968 myntade uttrycket 
”the hidden curriculum”.97 Med detta avsåg han de oskrivna regler som elever 
måste lära sig för att kunna gå i skolan: sitta still, räcka upp handen, vänta 
på sin tur etc. I Sverige har framför allt Donald Broady gjort sig känd genom 
sina analyser av olika aspekter och konsekvenser av den dolda läroplanen.98 
Kerstin Bergqvist kallar den typ av regler som Jacksons och Broadys intresse 
riktas mot för ”ground rules”.99 Den del av den diskursiva praktiken som kan 
förbli dold för elever är just dessa grundregler i form av den underförstådda 
kunskap som varje elev förväntas behärska, menar Bergqvist. Det handlar om 
icke uttalade normer för hur man samtalar på ”rätt sätt” och i vilket syfte nå-
got sägs eller görs. Om elever definieras som hög- eller lågpresterande beror 

95 Melander i Melander, Péres Prieto & Sahlström red., 2004
96 Med socialt liv avses här allt som har att göra med kontakten och samspelet med andra 

människor, men som ligger utanför läroplanen och själva undervisningen.
97 Jackson, 1968
98 Broady, 1981
99 Bergqvist, 2001
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på hur de kan handskas med denna typ av grundregler och elevers kunskap 
om och lojalitet gentemot dessa regler varierar starkt, menar hon. Framgång 
i skolan innebär att vara förtrogen med vad Bergqvist kallar den kulturella 
grammatiken. Bliding som nämndes tidigare i samband med studiet av kam-
ratgrupper, frångår det annars så vanliga synsättet om relationsskapande som 
något som inte sker öppet och väl synligt. Hon ser inte elevers relationsar-
bete som något ”underliggande liv” eller något som sker i det fördolda. Uti-
från elevers perspektiv är detta arbete högst påtagligt och ständigt pågående, 
menar hon. Bliding kommer bland annat fram till att eleverna inte försöker 
skapa en dold, för vuxna okänd kultur, utan att de gör allt för att försöka 
skapa en fungerande och begriplig lokal kamratkultur.100 

Strandell har studerat barns interaktion i vardagliga situationer på tre dag-
hemsavdelningar i Helsingfors.101  Författaren frågar sig hur olika aktiviteter 
kommer igång på ett daghem och varifrån initiativen och impulserna kom-
mer. Vad är det som fångar barnens uppmärksamhet ? Vad är de inriktade 
på? Strandell talar hellre om barns aktiviteter än om barns lek, då hon an-
ser att begreppet ”lek” innefattar en rad olika sysselsättningar, ibland även 
det vi skulle kalla vuxenaktiviteter. Hon menar att vi behöver upplösa den 
automatiska identifieringen av barns aktiviteter som lek. Aktiviteter byggs 
upp av sociala handlingar, både verbala och icke-verbala, som barnen en-
gagerar sig i, säger Strandell. Gränserna mellan lek och allvar, fantasi och 
verklighet, lek och andra aktiviteter är flytande, menar Strandell. Barns vä-
sen behöver inte i någon avgörande betydelse betraktas som annorlunda än 
vuxnas. Som sociala aktörer agerar de i princip på samma sätt som andra 
människor och Strandell menar att det blir allt svårare att rättfärdiga barns 
särbehandling. Hon vill i syfte att ta reda på mer om barns samspel genom-
lysa de diskurser som konstituerar fältet. 

Jonas Aspelin som är sociolog tar hjälp av socialpsykologisk teoribild-
ning när han med hjälp av observationer beskriver interaktionen mellan lä-
rare och elever i en gymnasieskola.102 En av Aspelins utgångspunkter är att 
de informella rutiner som finns och de förväntningar och krav som ställs, 
reglerar relationerna i klassrummet. Han väljer att i sin avhandling studera 
det han kallar ”klassrummets mikrovärld”, en värld som består av mer eller 
mindre dolda interaktionsprocesser. Han driver tesen att det som utspelar 
sig i denna mikrovärld är av central betydelse för elevernas socialisations-
process. Denna kontinuerliga, både påträngande och försåtliga påverkan 
förekommer även i sådana situationer som inte har någon direkt koppling 

100 Bliding, 2004
101 Strandell, 1994
102 Aspelin, 1999
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till skolans fostrande uppgift. Aspelin intresserar sig främst för lärare-elev-
relationen och det sociala bandet dem emellan. 

Skoltiden i backspegeln
När skoltiden betraktas i backspegeln är det fortfarande relationerna med 
olika personer som framträder tydligast. När ungdomar blir tillfrågade om 
sin skoltid ett antal år efter avslutad skolgång är det kamratlivet och till viss 
del lärarna, som hamnar i fokus för deras berättande. Héctor Peréz Prieto 
intervjuade 1989 tjugosex före detta elever som började skolan 1970.103 
Sammanhållningen i klassen och ibland bristen på sådan, är central i ung-
domarnas berättelser. Klassammanhållningen beskrivs som en typ av grup-
pidentitet, ett ”vi” till skillnad från ”de andra”. Man har identifierat sig 
med somliga elever och tagit avstånd från andra. ”De andra” har mestadels 
varit elever som varit ointresserade av skolan, som bråkat och som inte har 
kunnat uppföra sig som förväntat. Dit hör också elever vars föräldrar inte 
brydde sig så mycket om sina barn, elever som hade det svårt på något sätt, 
säger Peréz Prieto. Minnena av skolkamraterna är för de flesta förknippade 
med glädje och trygghet, även om en del elever berättat om hur mobbning 
och utfrysning fått dem att känna sig utsatta. För samtliga dessa före detta 
elever är det skolan, klasskamraterna och lärarna som är skolan, medan lä-
roplan, arbetssätt och kunskaper intar en mer undanskymd plats. Elever-
nas upplevelser av hur rolig och lustfylld de upplever skoltillvaron minskar 
under hela skoltiden. Det är inte längre ”lika roligt” i trean som i början av 
årskurs1 och den negativa trenden fortsätter hela skoltiden igenom, menar 
författaren. Samspelet med jämnåriga klasskamrater och med lärarna for-
mar individernas sociala identitet och beskrivs som en kontinuerlig process 
av identifiering med den egna gruppens värderingar och normer samtidigt 
som en distansering gentemot andra grupper sker. I en undersökning gjord 
av Forsberg tio år senare, bekräftas Perés Prietos resultat angående relationer 
i skolan och skoltrivsel.104 Så gott som alla elever säger att deras relationer 
till andra elever och lärare är goda, även om det händer att relationerna inte 
alltid fungerar som de ska. I sin avhandling fokuserar Forsberg skolans ele-
vinflytande och diskuterar inflytande i termer av makt. Elever är ständigt 
inbegripna i sociala relationer där de hela tiden påverkar varandra.

Att kategorisera barn och ungdomar
Garpelin studerar en grupp ungdomars entré på högstadiet och karaktäri-
serar klassrummet som en plats där en kamp om makt och inflytande ut-

103 Peréz Prieto, 1992 
104 Forsberg, 1999
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spelas mellan lärare och elever, men lika mycket mellan olika elever. Det 
är ungdomarnas behov av samspel med andra ungdomar och skapandet av 
relationer och emotioner i klassrummet som får eleverna intresserade av 
att delta i klassrumsarbetet. Dynamiken i klassrummet och samspelet med 
klasskamraterna är basen för identitetsskapandet. Ungdomarna registrerar 
och besvarar olika handlingsmönster i gruppen, både i samspel och mot-
spel. De unga människorna accepterar inte en klasskamrat som uppträder 
i strid mot den vedertagna elevrollen och de lägger stor vikt vid hur de blir 
betraktade av andra elever i sin omgivning. Garpelin är noga med att inte 
vilja konstruera det han kallar en typologi utifrån sina data, utan föredrar 
att tala om skiljelinjer mellan förhållningssätt. Skiljelinjerna handlar om 
graden av ansvarstagande och graden av öppenhet, två förhållningssätt hos 
eleverna som tillsammans med ett antal underkategorier kombineras på olika 
sätt. Författaren formar utifrån sin analys några olika elevtyper med gene-
rella drag. När Garpelin gör en summering av olika ”typer” av elever, gör 
han det med avseende på hur intresserade eleverna verkar vara av skolarbe-
tet. Han delar grovt in eleverna i plugghästar, avståndstagare och ”vanliga” 
elever utifrån hur de förhåller sig till skoltillvaron.105 Plugghästarna är de 
målmedvetna eleverna som satsar på skolan och som gör det med framgång, 
medan avståndstagarna är i opposition mot olika i skolan förekommande 
inslag. De vanliga eleverna är det stora flertalet, de som försöker klara skol-
tiden utan allt för stora besvär. 

I studier av barn och ungdomar i skolan görs ofta någon typ av kate-
gorisering av eleverna. En uppdelning och kategorisering av det empiriska 
materialet är ju en del av själva forskningsprocessen som måste hanteras på 
något sätt. Elever observeras eller intervjuas och placeras i olika grupper 
eller kategorier beroende på vad som undersökts. Trots att Garpelin inte 
vill utarbeta någon form av typlära gällande elever, har en kategorisering i 
grupper med särskilda beteckningar ändå som följd att en individ tillhör en 
bestämd grupp och inte en annan. Att namnge olika elevkategorier bero-
ende på vilken ”typ” de är, förefaller vara en utmaning som är svår att mot-
stå. Skolans och lärarnas traditionella kategoriserande av elever – som går 
tillbaka på ett normalfördelningstänkande gällande prestationer och bete-
enden – ersätts av forskarnas grupperingar som ringar in och kategoriserar 
olika slags elevtyper. Kategoriseringsförfarandet är till för skapa överblick 
och öka möjligheter till förståelse för det som studeras och detta är forsk-
ningens uppgift. Det är när vi använder kategorierna som en slags ”sanning” 
gällande hur till exempel barns intressen och motivation i en svensk försko-
leklass ser ut eller hur tonåriga elever förhåller sig till skolarbetet, som en 

105 Aspelin, 1999
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kategoriindelning kan skapa problem och stigmatisera vissa grupper. Den 
vetenskapliga kartan är härvidlag inte mer ”sann” än någon annan uppdel-
ning vi människor gör att förstå världen.

Sammanfattning

Konstruktionen av förskolebarnet/skoleleven kan studeras utifrån olika ut-
gångspunkter och hur man väljer att studera barn (ungdomar, elever) be-
ror ofta på vilken forskningstradition man som doktorand eller forskare är 
inskriven i. Samtliga författare – oavsett traditioner och perspektiv – som 
redovisas i kapitlet är överens om att skoltillvaron är ytterst viktig för iden-
titetsskapandet, likaså att identitetsskapandet och den sociala tillvaron är 
mycket viktig för lärandet. Skolan är ett ställe som präglas av makt på oli-
ka nivåer, där det outtalade kan vara det som är mest viktigt att känna till. 
Det är av största vikt att som elev veta hur man ska göra och vad man ska 
säga, annars riskerar man att bli utesluten på olika sätt. Framgång i skolan 
beror på om man behärskar de grundläggande reglerna för hur man ska 
vara som elev. Flickor och pojkar intar olika positioner inom det egna kö-
net men gör även könsöverskridanden. Att överskrida det egna könets po-
sitioner görs mest av flickor. Samspel och interaktion mellan olika aktörer 
i skolan har sina egna lagar och regler. Ofta uttrycks interaktion och rela-
tionsskapande mellan elever som något som sker i det fördolda, eller som 
utspelar sig i kulisserna och som skolans vuxna sällan har tillträde till eller 
uppmärksammar. Denna syn på elevers relationsarbete delas dock inte av 
alla forskare, några menar att ur barnens perspektiv sker relationsskapan-
det inte i det fördolda utan är snarare något som barn lyfter fram och visar 
om vi vuxna vill se det. Barn i skolan är mest intresserade av andra barn, 
medan lektionsinnehåll och arbetssätt är av mindre intresse. Relationerna 
mellan lärare – elev och elev – elev är det människor minns från sin skol-
tid. Över lag trivs de flesta i skolan, även om det finns situationer som inte 
upplevs som helt tillfredställande. De flesta kommer bra överens med sina 
jämnåriga kamrater och med sina lärare även om de har olika ambitionsni-
vå sinsemellan när det gäller skolarbetet. Eleverna identifierar sig med vissa 
individer/grupper och tar avstånd från andra, det uppkommer ett ”vi-och-
dom”- förhållande där olika värderingar råder. Eleverna uppträder i grupp, 
eller team, och elevernas relationer är liksom alla mänskliga relationer ge-
nomsyrade av makt som kan manifestera sig på olika sätt. 

I många studier konstrueras elevkategorier för att tydliggöra likheter 
och skillnader i uppträdande och/eller studieintresse. En indelning eller 
kategorisering av data är en nödvändighet för att under forskningsproces-
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sen skapa överblick och öka möjligheter till förståelse för det som studeras. 
Däremot kan vi inte använda oss av kategorierna som sanningssägare som 
förmedlar vad vi bör förvänta oss av barn i en viss ålder eller ungdomar i 
speciella situationer. Det är när vi använder kategorierna som manualer, 
som kategoriindelning kan skapa problem och stigmatisera vissa grupper. 
I kapitlet som följer studeras vad två läroplaner från olika decennier säger 
om elevers uppträdande. 
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Kapitel 5. Läroplansstudien 

Utifrån den övergripande frågan ”Vad innebär det att vara en lyckad elev?” 
riktar det här kapitlet blicken mot den första delen i avhandlingens syfte: 
att tydliggöra två läroplaners styrning av elevers uppträdande genom att fo-
kusera hur elevers önskvärda förmågor beskrivs och förändras under en pe-
riod av tjugofem år. I kapitlet redogörs för studiens inledande resultat och 
hur detta resultat kommit att fördjupas och perspektiviseras från en första 
resultatredovisning, till tolkning och analys med förankring i den samtida 
samhällskontexten och i relation till teori. I kapitel 6 presenteras avhand-
lingens slutgiltiga teoretiska referensram, varefter läroplansstudiens fjärde 
analyssteg presenteras. 

I kapitel 2 argumenterade jag kring valet av läroplaner och ställde frågan: 
Varför just Lgr 69 och Lpo 94? Argumenten som lades fram är av såväl per-
sonlig som allmän karaktär (se kapitel 2). Jämförelsen mellan två läropla-
ner med 25 år emellan, ger en möjlighet att kunna belysa de förändringar 
i föreställningen om den ideala eleven som blir synliga. 

Läroplanen som en nationell garant 
Varje samhälle bär på idéer och föreställningar om sin tids människa, en 
människa med specifika förhållningssätt och en uppsättning förmågor och 
kompetenser som passar just det samhället och den tid som råder. Dessa 
idéer om människan återfinns hos auktoriteter på skilda nivåer och inom 
vitt skilda områden. Uppdraget till samhällets institutioner blir att föra ut 
och sprida idéer om hur denna människa ska uppträda i olika (offentliga) 
sammanhang. I länder med ett nationellt skolsystem förväntas skolans lä-
rare fostra och undervisa eleverna i linje med läroplanens mål. Målen om-
fattar både traditionella skolkunskaper och det som allmänt kallas skolans 
”värdegrund”.106 Eleverna förmodas kunna ”ta emot” denna fostran och 
undervisning och därmed utvecklas till den sorts samhällsmedlemmar som 
är till gagn för det svenska samhället. 

Att valet föll på att undersöka just läroplanstexter är långt ifrån någon 
slump. Efter skolans decentralisering har läroplanen blivit allt viktigare i sko-
lans pedagogiska arbete, då den ofta ligger till grund för de lokala skol- och 
kursplaner som utarbetas på kommunal nivå och på lokal skolnivå. Läropla-
nen ska i dessa sammanhang fungera som en slags nationell garant för att ut-
gångspunkterna för det pedagogiska arbetet ska vara desamma oberoende av 
var den enskilda skolan är belägen. De lokala styrdokumenten ska bryta ned 
och förtydliga de mål i läroplanen som anger värdegrundsarbetets inriktning 

106 Se t ex Lindensjö & Lundgren, 2000
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och undervisningens innehåll och är tänkta att fungera som ett arbetsredskap 
i lärarnas planeringsarbete. Läroplaner och kursplaner är dock mer än bara 
en beskrivning av ett innehåll. De utgår från teorier om såväl intellektuell 
som kroppslig utveckling och innehåller föreställningar om världen som ald-
rig är tillfälliga eller godtyckliga. Läroplaner bygger på specifika ontologiska, 
epistemologiska och etiska ställningstaganden samt innehåller urval, regler 
och överenskommelser som relaterar till maktfrågor, frågeställningar om per-
sonlig identitet och föreställningar om den mänskliga naturen. I läroplanen 
är det barnet/eleven som står i fokus och det är barnet som ska formas på 
ett speciellt sätt.107 Varje förändring i texter om pedagogik, exempelvis en 
ny läroplan, är resultatet av en kamp om makten över utbildningens syfte, 
mål och innehåll och legitimiteten att utöva denna makt.108 Skolan har till 
uppgift att till barn och ungdomar överföra de grundläggande värderingar 
som vårt samhälle vilar på.109 I läroplaner och kursplaner beskrivs förutom de 
kunskaper som eleven ska tillägna sig och sättet varpå detta ska ske, också de 
förmågor och egenskaper som är önskvärt att eleven lär sig behärska. Dessa 
förmågor kan sägas utgöra ett mått på vad som betraktas som önskvärt hos 
medborgarna och som skolan ska fostra och utbilda till.

Det första analyssteget: en jämförelse av önskvärda 
förmågor och egenskaper hos eleven i Lgr 69 och Lpo 94

Förmågor och egenskaper som endast återfinns i Lgr 69 
Vid påbörjandet av läroplansstudien ville jag inledningsvis bilda mig en 
uppfattning om de föreställningar om eleven som återfinns i läroplanen från 
1969. Närmare bestämt de förmågor och egenskaper som politikerna på 
1960-talet med stöd av forskningen ville se hos den ideala eleven, förmågor 
och egenskaper som skulle avgränsa det önskvärda från det icke önskvärda. 
Jag gjorde en mängd olika förteckningar och skrev ned ord som kan beteck-
nas som förmågor eller egenskaper. Orden ”förmåga” och ”egenskap” kan i 
dagligt tal ersätta varandra, men jag gör en distinktion mellan dessa ord för 
att möjliggöra en senare diskussion av vad som är möjligt att uppnå genom 
skolans styrning mot vissa, specifika mål.110 Jag använder ordet förmåga för 

107 James, Jenks & Prout, 1998
108 Lindensjö & Lundgren, 2000
109 Lpo 94, kapitel I
110 Enligt Nordstedts svenska synonymordbok, 1992, s. 248, är förmåga liktydigt med (själs)

förmögenheter, läggning (för), skicklighet, färdighet, talang, duglighet, kapacitet etc. 
Egenskap likställs enligt samma ordbok, s.152, med (själs)anlag, karaktärsdrag, lynnes-
drag, kvalitet, modus, art, kynne m m. 
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något som med övning är möjligt att träna upp, till exempel medvetenhet, 
självständighet och kreativitet. Egenskap får stå för något mer komplext än 
en förmåga eller färdighet, det är snarare något som utgår från en känsla 
och en upplevelse hos individen. Att vara trygg och harmonisk är exempel 
på det jag i det här sammanhanget kallar egenskaper.

Det stod klart redan i arbetets inledande skede att vissa förmågor och 
egenskaper som beskrivs förekommer i både Lgr 69 och Lpo 94, medan 
andra har fallit bort under den tid som passerat. Det var tydligt att bilden 
av idealeleven i Lgr 69 respektive Lpo 94 innehöll både likartade och vitt 
skilda egenskaper. Som ett första steg i min redovisning koncentrerade jag 
mig på de egenskaper och förmågor som finns i läroplanen från 1969, men 
som inte nämns i Lpo 94. Mycket från min egen utbildning på 1970-talet 
föll på plats. Bilden av den tidens idealelev stämde väl överens med mina 
egna minnen av de förväntningar man som lärare då hade på eleverna. Sor-
teringsarbetet var intressant och bilden av en människa/elev från en annan 
tid växte fram. I tabellen nedan återfinns sådana egenskaper och förmågor 
som inte längre förekommer i dagens läroplanstext.

– känna sig själv
– bedöma sina  
 förutsättningar
– vara ärlig
– redig
– osjälvisk
– visa goda vanor

– vara hjälpsam
– noggrann
– uthållig
– metodisk
– hänsynsfull
– självdisciplinerad
– känna arbetsglädje
– vara lagspelare

– motiverad
– studieintresserad
– villig att förkovra sig
– villig att skola sitt 
 intellekt

– rättvis
– sanningsenlig
– förvaltare av det förgångna
– aktningsfull
– ideellt verksam
– finna sig tillrätta
– visa framtidstro
– vara medansvarig

Tabell 1. Önskvärda egenskaper och förmågor i Lgr 69 som inte återfinns i Lpo 94.

Redan efter en snabb blick i tabellen ovan kan man se att det i läroplanen 
från 1969 förekommer egenskaper och förmågor som för vår samtid kan 
te sig otidsenliga. Vissa uttryck som återfinns i Lgr 69 ter sig ålderdomliga 
och utgörs av adjektiv som ”sanningsenlig”, ”redig” och ”aktningsfull”. Det 
är önskvärt att eleven ska kunna bedöma sina förutsättningar, vara villig 
att förkovra sig och beredd att skola sitt intellekt. I Lgr 69 beskrivs en elev 
där hjälpsamhet, goda vanor och ärlighet framställs som viktiga förmågor 
och egenskaper. Eleven bör sträva efter att vara sanningsenlig och rättvis 
samt motiverad och metodisk. Att vara hänsynsfull och självdisciplinerad 
prioriteras, liksom förmågan att vara noggrann och uthållig. Skolningen av 
intellektet ska ske utifrån individens läggning, förmåga och personliga för-
utsättningar. Självdisciplin förväntas leda till förkovran och förmodas leda 
till att individen finner sig tillrätta i samhället. Utifrån självkännedom om 
sina personliga förutsättningar ska individen hitta sin plats i yrkeslivet och 
i andra sociala sammanhang. Många av de förmågor som räknats upp ovan 
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speglar ett äldre samhälle med andra ideal än dagens. Bilden av den ärliga, 
rediga, osjälviska och uthålliga människa som träder fram ur Lgr 69-texten 
är inte längre så vanligt förekommande i dagens pedagogiska samtal.

Gemensamma förmågor och egenskaper i Lgr 69 och Lpo 94
Parallellt med bilden av den hjälpsamma, uthålliga, noggranna, aktningsfulla 
och uthålliga människan existerar i Lgr 69 ett helt annat ideal. Här handlar 
det om en utåtriktad människa som är aktiv, självsäker och som reflekterar 
över sin tillvaro, förmågor som känns igen från dagens skolpolitiska texter. 
Utveckling är ett centralt uttryck i såväl Lgr 69 som Lpo 94, både när det 
gäller samhällsfunktionerna och människorna själva. Det nya subjektet är 
en elev som själv tar initiativ och som är medveten och visionär. I tabellen 
nedan följer en sammanställning över de önskvärda förmågor och egenska-
per hos eleven som är gemensamma för läroplanerna 69 och 94. 

– trygg
– harmonisk
– självständig
– positiv
– unik
– mångsidig
– självsäker
– tillitsfull

– respektfull
– tolerant
– solidarisk
– samarbetsinriktad
– generös
– rättvis
– empatisk
– reflekterande
– skapande

– utvecklingsbenägen
– aktiv
– kunskapssökande/ 
 studieintresserad
– initiativrik
– fördomsfri
– kreativ
– medveten
– visionär
– utvecklande 

– delaktig
– jämställd
– påverkande
– ställningstagande
– kritisk 
– granskande
– argumenterande

Tabell 2. Gemensamma eftersträvansvärda egenskaper hos eleven i Lgr 69 och Lpo 
94

Idealeleven i Lgr 69 och Lpo 94 har en hel del gemensamt när det gäller 
vilka förmågor som ska prioriteras genom skolans utbildning och fostran. 
Egenskaperna i tabellen ovan känns igen från dokument som hör till skola 
och undervisning under de senaste tre – fyra decennierna där kreativitet, 
reflektion, delaktighet, kunskapssökande och aktivitet betonas. Här fram-
träder en människa som är harmonisk, trygg, tillitsfull och positiv, något 
som snarare kan betecknas som egenskaper än som förmågor som går att 
tillägna sig genom skolans fostran och utbildning (se not i föregående av-
snitt). Den nya samhällsmedborgaren i Lgr 69 ska vara självständig och be-
jaka sin egen unicitet, samtidigt som hon bör visa sig empatisk, fördomsfri 
och tolerant, förmågor som också lyfts fram i Lpo 94. Vidare är delaktighet 
och jämställdhet något som betonas hos idealeleven både 1969 och 1994. 
Eleven ska vidare visa generositet och mångsidighet samtidigt som hon ska 
vara granskande, kritisk och ta medveten ställning i olika frågor. Att vara 
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kreativ och skapande kopplas ihop med den kunskapssökande människans 
förmåga att kunna argumentera och påverka i både Lgr 69 och Lpo 94.

Det nya i Lpo 94 – ansvar och inflytande 
Under 1960- och 70-talet började en ny slags elev ta form, en elev som vän-
de sig ut mot världen för att ta itu med orättvisor och ojämlika förhållan-
den. I Lpo 94 har den lojala och strävsamma samhällsmedborgaren så gott 
som helt försvunnit och ersatts av den kunskapssökande, kreativa, reflek-
terande och inflytelserika samhällsmedlemmen. Att tala sanning, att vara 
rättvis och ärlig lyfts inte längre fram i läroplanstexten som något eftersträ-
vansvärt. Inom skolan liksom inom många andra områden i samhället har 
individens ansvar och inflytande – till skillnad från statens eller kollekti-
vets – kommit att starkt prioriteras under 1990-talet. Av eleven förväntas 
att han eller hon visar vilja till inflytande i skolarbetet genom kreativitet 
och initiativrikedom. Att kunna ta ansvar för sitt eget lärande på ett kritiskt 
men samtidigt positivt sätt, bedöms i 2000-talets skola som något mycket 
viktigt och som varje elev bör lära sig. 

– att ta ansvar
– att utöva inflytande

Tabell 3. Förmågor som tillkommit i Lpo 94

Elevens ansvarsförmåga och vilja/förmåga till inflytande är alltså det som 
tydligast framträder som den stora skillnaden vid en jämförelse mellan lä-
roplanerna.111 I Lpo 94 betonas skolans skyldighet att främja individens eget 
ansvar och att inflytandet över arbetssätt, arbetsformer och undervisning-
ens innehåll blir reellt.112 När det gäller elevers ansvar talas det i Lgr 69 på 
några få ställen om elevens medansvar i vissa frågor, liksom möjligheten till 
påverkan. Att verka för att eleverna ska få ett visst medansvar och ha möj-
lighet att påverka, förpliktigar inte på samma sätt som formuleringarna i 
vår nuvarande läroplans kapitel 2.3, där uttrycken skall och åligger visar 
på ett obligatorium. Ordet inflytande förekommer över huvud taget inte 
i den inledande delen av läroplanen från 1969, medan Lpo 94 slår fast att 
inflytande och ansvarstagande är själva basen för en demokratisk skola. I 
vår nu gällande läroplan slås fast att elevernas sociala och kunskapsmässiga 
utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det som sker i sko-
lan. Jämfört med tidigare läroplaner betonas i Lpo 94 att eleven i samspel 

111 Elevers ansvar har på senare år studerats av bl a Permer och Permer, 2002; Dovermark, 
2004 och Söderström, 2006. 

112 Lpo 94, Avsnitt 2.3
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med omgivningen förväntas producera kunskap och ta ansvar för sitt livs-
långa lärande. 

Det andra analyssteget: eleven, undervisningen och 
utvecklingstanken 

Två olika elevideal
I Lpo 94 har den ärliga, rediga, osjälviska, hjälpsamma och hänsynsta-
gande svensken från 1969 blivit den reflekterande, aktiva, ansvarstagande, 
kreativa och medvetna världsmedborgaren. De egenskaper och förmågor 
i Lgr 69 som idag förefaller ålderdomliga och inaktuella, härstammar från 
tidigare bildningsideal där bland annat kulturarv och kristen moral och 
etik ingår i den grundläggande värdebasen.113 I läroplanstexten från 1969 
existerar emellertid två sinsemellan helt olika bilder av den ideala eleven. 
Dessa olika bilder kan ses som ett resultat av två olika föreställningar om 
hur den samtida eleven ska vara och vilka egenskaper hon genom utbild-
ningen bör förses med. Vi har att göra med två olika ideal som prioriterar 
helt olikartade förmågor. Det ena idealet beskriver ett subjekt som på olika 
sätt kan sägas vara kuvat och styrt mot lydnad och underkastelse (se tabell 
1).114 Det är en elev som inte ska sätta sig själv och sina behov i första rum-
met, utan som ska vara osjälvisk och hänsynsfull. Det förväntas att eleven 
genom bland annat självdisciplin och hjälpsamhet ska kunna ”rätta in sig 
i ledet” och hitta sin plats i samhället och skolan. Här konstrueras ett sub-
jekt som är beroende av en auktoritär styrning inom olika områden och i 
livets olika skeden. Skoleleven skapas och skapar sig själv här i förhållande 
till ett hierarkiskt tänkande där det mesta och de flesta kan inordnas efter 
rang. Den lydnad och underkastelse som krävs i ett tydligt hierarkiskt sys-
tem är uttalad och tydlig och kan upplevas som säker och trygg under för-
utsättning att man vet reglerna. 

Parallellt med ett subjekt som är styrt mot lydnad och underkastelse tar 
i Lgr 69 en ny människa form, en människa vars uppträdande utgår från 
ett ideal som på många sätt skiljer sig från äldre tiders. Den nya människan 
är agerande, reflekterande, expansiv, aktiv och självsäker. Den hjälpsamma 
och osjälviska människan är på väg ut och in träder den aktiva, självständiga 
och unika individen. Ett nytt ideal växer fram gällande vilka förmågor och 

113 Lundgren, 1979 kallar detta den moraliska koden. Englund, 1986 har utvecklat resone-
manget om läroplanskoder och bildningsideal. Se även Berg, 1999.

114 Resonemanget i det här stycket beträffande subjektet i ett samhälle med ett äldre, auk-
toritärt styrelseskick följer i allt väsentligt introduktionen i Rose, 1999. 
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egenskaper framtidsmedborgaren behöver vara i besittning av. Denna om-
daning av människan och hennes roll i samhället ska ske genom utveckling 
av såväl människorna som samhällets olika funktioner.

Det pedagogiska arbetet förändras 
De förmågor som skolan (läroplanen) alltsedan 1990-talet vill utveckla 
hos eleven, har krävt att undervisning och kunskapsinhämtande anpas-
sas till den nya ansvarstagande agerande, reflekterande, expansiva, aktiva 
och självsäkra eleven. Den respektingivande läraren som med sina böcker 
och anteckningar sitter i katedern eller står vid svarta tavlan, är inte längre 
förenlig med kraven på självständighet, mångsidighet och kreativitet hos 
eleverna. I Lgr 69 lever emellertid fortfarande en äldre generations värde-
ringar kvar och visar sig i form av ett gammalt fostransideal med inslag av 
tukt och underdånighet.115 

Ett sådant uttryck för ett äldre fostransideal var lärarens förhållningssätt 
till klassen som ett kollektiv, inte som till ett antal olika individer. Lära-
ren tilltalade eleverna snarare än att föra en dialog och eleverna förvän-
tades svara först när de blev tillfrågade. Arbetssättet i klassrummet präg-
lades i stor utsträckning av lärarens berättande, varefter eleverna utförde 
en specifik och för alla (de flesta) gemensam arbetsuppgift som skulle 
vara avslutad i och med lektionens slut. Läromedlen bestod till stor del 
av förutbestämt och förtryckt material vars urval lärarna – och än min-
dre eleverna – hade något inflytande över. Läxor, prov, kontroll och olika 
former av bestraffning, som exempelvis anmärkning och kvarsittning, var 
disciplinerande åtgärder som tjänade som rättesnöre för eleven. Framgång 
i skolarbetet belönades med uppskattning av läraren i form av goda be-
tyg. Om eleven handlade efter alla de på förhand formulerade regler som 
fanns i den dagliga skolverksamheten, bedömdes han eller hon som en 
god och framgångsrik elev. Skolans undervisning förutsatte en självdisci-
plinerad, hänsynsfull, uthållig elev som fann sig tillrätta med tidens mer 
auktoritära sätt styra. 

Under 1960-talet påbörjades byggandet av ett samhälle där nya värde-
ringar efter hand blev gällande inom samhälles olika sektorer. Skola, sjuk-
vård, kriminalvård, socialtjänst och familjepolitik genomgick stora för-
ändringar. Det som skedde var inte unikt för Sverige och svenskarna utan 
var något som pågick i hela västvärlden.116 Tidens politiska, något kluvna 
inställning till vilka förmågor den samtida eleven borde besitta, märktes i  

115 Hultqvist & Pettersson, 1995
116 Rose, 1999; Toulmin, 1990
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såväl läroplanstexten som i skolans undervisning.117 Nya influenser smög sig 
in i det pedagogiska arbetet och då liksom nu, gick debattens vågor höga 
både bland de professionella och i den allmänna debatten. Äldre idéer om 
förskolans och skolans uppgift i samhället blandades med ett nyare peda-
gogiskt tänkande. Ifrågasättanden gjordes och kollisioner uppstod mellan 
en äldre, mer auktoritär syn på skolans verksamhet och en nyare och mer 
liberal syn. 

Den utveckling av skolan mot en mer demokratisk institution som 
myndigheterna eftersträvade gick långsamt och stegvis. Förhållandet mel-
lan lärare och elever började under 1960- och 70-talet att bli mer jämlikt i 
den mening att läraren kunde tilltalas av eleven – inte bara tvärtom – och 
lärarens oinskränkta maktställning undergrävdes. Du-reformen, som till-
kommit på initiativ av medicinalstyrelsens chef Bror Rexed 1967, började 
så smått att gälla även relationen lärare – elev. Det blev även möjligt för de 
äldre eleverna att ifrågasätta skolans kunskapsförmedling av ”tillståndet i 
världen” och att debattera dagsaktuella frågor på ett annat sätt än tidigare. 
Från lärarkåren hördes röster om att den ”nya”, elev som hade fått sin obli-
gatoriska utbildning i enhets- och grundskolan och som ett par år senare 
beskrevs i läroplanen Lgr 69, kunde hota lärarens auktoritet och undergräva 
respekten för hela kåren.118 

I klassrummen blandades gamla och nya pedagogiska strömningar. Vid 
sidan av klassgemensam välskrivning i linjerade skrivböcker och högläsning 
inför hela klassen, uppgifter som var sprungna ur en äldre lärdomstradition, 
gjorde samhällsdebatten entré även i klassrummen hos de yngre eleverna. 
Även skolans yngsta elever skulle bibringas kunskaper om interner och al-
koholister, om skilsmässor och adoption, om sex och prostitution, om miss-
handel och fattigdom. Såväl Utbildningsradions TV- och radioprogram som 
skönlitterära barnböcker riktades in mot samhällsfrågor av olika slag. De 
nya influenserna i skolans arbete gällde dels fokuseringen på omvärlden – 
där omvärlden var större än hembygden – men gällde även skolans arbets-
sätt där eleverna fick ett visst medansvar i planeringen av sitt arbete. Olika 
former av arbetsscheman introducerades i de underordnad årskurserna, där 
eleverna själva i viss utsträckning kunde bestämma takten och/eller ordnings-
följden i sitt arbete genom avprickning i schemat. Sju- till tioåringarna del-

117 Vallberg Roth, 2002, skriver om läroplaner för yngre barn (förskola – lågstadium) i ett 
läroplanshistoriskt perspektiv. 1960 -70-talet skulle då utgöra övergången mellan ”Det 
goda hemmets och hembygdens läroplan” som omfattar slutet av 1800-talet till mitten 
av 1900-talet, och ”Folkhemmets socialpsykologiska läroplansperiod” som sträcker sig 
från andra världskriget till slutet på 1980-talet. Den tidigare fokuseringen på moral och 
familjeliv ersätts av en strävan efter demokrati och allsidig personlighetsutveckling. 

118 Gymnasielektorernas oro inför de elever som inte hade genomgått realskola är ett per-
sonligt minne från senare delen av 1960-talet.
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tog i elevråd och klassråd och började tillfrågas snarare än bara tilltalas, av 
sina lärare. Den självständiga och initiativrika eleven började ta form, något 
som bara skulle komma att betonas ytterligare åren framöver. 

Det senaste decenniet har nya föreställningar om såväl den vuxna med-
borgaren som det växande barnet vunnit mark. Från en syn på människan 
som en kollektiv varelse som är beroende av andra, till en mer individualis-
tiskt inriktad syn, där människan utmålas som självständig och oberoende. 
Retoriken kring skolans kunskapsinnehåll, arbetsformer och arbetssätt har 
ändrat inriktning och bilden av vad som menas med en lyckad elev har för-
ändrats avsevärt under en generation. Idag befinner vi oss i en situation där 
elevens ansvar och inflytande har prioriterats i den pedagogiska retoriken 
i nära femton år. Nya sätt att planera, iscensätta och utvärdera undervis-
ning har introducerats och pedagogisk dokumentation engagerar myndig-
heter, föreläsare, rektorer och lärare.119 Olika typer av forskande arbetssätt 
120 har stått på schemat alltifrån grundskolans första år. Detta ökade elev-
ansvar gällande undervisningens innehåll och utformning har ibland och 
i vissa pedagogiska sammanhang fått följder som inte har kunnat förutses 
av lärare eller beslutsfattare. Konsekvenserna av det som i lägre årskurser 
brukar gå under benämningen elevers ”eget arbete” har på senare år börjat 
granskats av såväl praktiker som forskare. Frågan om vilka elever som skör-
dar frukterna av arbetssätt där individen har ett stort ansvar och inflytande 
och därmed förutsätts göra en mängd olika val i undervisningen, har rela-
tivt nyligen blivit föremål för forskningens intresse.121 Projektarbete, logg-
böcker och sociala kontrakt är exempel på arbetssätt som används som tek-
niker för att konstruera det autonoma, flexibla subjekt som vårt samhälle 
vill ha.122 Samtidigt som forskare och pedagoger försöker komma under-
fund med konsekvenserna av arbetssätt där barn och ungdomar har stort 
inflytande över såväl undervisningens innehåll som form, höjs röster i den 
skolpolitiska debatten för att återigen införa ett gemensamt kunskapsstoff 
i landets skolor. Även rop på lärares återerövrande av sin förlorade auktori-
tet hörs i debatten, liksom idéer om att ordning och reda bör återinföras i 
klassrummet. I forskning och debatt hörs argument för att skolan har blivit 

119 Dahlberg m fl, 1999/2001, problematiserar begreppet pedagogisk dokumentation och 
vill upprätta en alternativ praktik där dokumentationen inte sorterar barnets förmågor i 
rätt eller fel, sant eller falskt, utan som konstruerar nya innebörder och överskrider grän-
ser i konstruktionen av barnet/eleven. 

120 Så kallade forskande, alternativt elevaktiva, arbetssätt innebär att eleven själv letar in-
formation i till exempel läroböcker, i skolans bibliotek, på nätet och i dagstidningar. 
Kunskaperna redovisas sedan på olika sätt, ofta i form av affischer eller små, hophäftade 
böcker. 

121 Se t ex Österlind, 1998; Säljö, 2000
122 Krejsler i Popkewitz, Peterson, Olsson & Kowalcyk, eds.2005 



69

alltför ensidigt inriktad på individens personliga önskemål och att skolan 
idag möjligen fostrar och utbildar människor som är mer egoistiskt inrik-
tade än tidigare. 

Utvecklingstanken 
Föreställningen att människan ständigt kan utvecklas är stark i Lgr 69 och 
genomsyrar texten i Lpo 94. Eleven ska under sin skoltid utveckla sina olika 
kompetenser och förmågor, det vill säga det som redan finns där ska bli bättre 
och bättre. Orden utveckla/utveckling tar – något överraskande – betydligt 
större plats i Lpo 94 än i Lgr 69:s inledande kapitel. Jämfört med det inle-
dande kapitlet i Lgr 69 så förekommer ordet ”utveckling” mer än dubbelt 
så många gånger i vår senaste läroplan. Här kan emellertid en rättvisande 
jämförelse vara svår att göra, då läroplanstexterna är av så olika omfattning 
(se kapitel 2). I båda läroplanerna finns sålunda en grundläggande tanke 
om människan som en varelse som är predestinerad till utveckling. Barn-
omsorg- och skolakommittén (SOU 1997:21) talar i samband med det de 
kallar helhetssynen på barnet, att skolan inte bara ska utveckla elevens in-
tellektuella förmåga utan även deras fysiska, praktiska, estetiska och sociala 
förmågor.123 Tanken är att hela barnet med alla sina inneboende möjligheter 
ska utvecklas under sin förskole- och skoltid. I de delar av Lgr 69 och Lpo 
94 som jämförts i läroplansstudien prioriteras individens skilda sociala för-
mågor och kan tolkas som det som först och främst ska utvecklas.

När vi talar om att barn – eller för all del även vuxna – utvecklas, avser 
vi oftast en förändring från ett tillstånd till ett annat där vi bedömer det 
senare tillståndet som kvalitativt bättre än det förra. Att en ettåring går på 
två ben anses som ”bättre” och mer högtstående än att hasa eller krypa, 
om sjuåringen räknar i huvudet bedöms det som skickligare än att räkna 
på fingrarna och att som tolvåring ha en väl utvecklad kritisk förmåga och 
kunna argumentera väl betraktas som överlägset förmågan att visa tillit och 
instämma. Att se på utveckling som en kurva eller en trappa som ständigt 
når överordnad höjder är en bild som är så väl inpräntad i de flesta av oss, 
att vi har svårt att föreställa oss något annat.124 I föreställningen om utveck-
ling ligger alltså tanken om en progression, det vill säga ett framåtskridande 
eller en jämn tillväxt.125 Den allmänna föreställningen om att undervisning 
i olika former ska göra att individen bara blir bättre och bättre inom något 
område, utgör grunden för all undervisning och förefaller för oss idag helt 

123 Torstensson-Ed & Johansson, 2000
124 Denna förhärskande syn på utveckling innefattar inte bara enskilda individers utveck-

ling, utan omfattar utvecklingen av allt biologiskt liv på jorden under många millioner 
år.

125 Främmande ord i svenskan, 1960, s. 275
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rimlig för att inte säga naturlig. Problem infinner sig emellertid när vi tän-
ker oss individens utveckling i form av en uppåtgående kurva med olika 
kvalitativa steg eller stationer, där vi bildligt eller bokstavligt kan placera in 
det enskilda barnets förmåga vid en viss tidpunkt. Hur kommer det sig då 
att idéerna om växande som ett kontinuerligt framåtskridande har fått så 
starkt fäste inom utbildningssektorn? 

I Västerlandet har skolpsykologerna alltsedan andra världskriget innehaft 
en position som skolans experter. Till skillnad från lärarna har gruppens le-
gitimering och yrkesspråk medverkat till en given status. Skolpsykologer-
na har i flera decennier fungerat som förskolans och skolans experter och 
har haft stort inflytande på hur skolan betraktar och talar om sina elever.126 
Den centrala tanken i utvecklingsbegreppet är att utveckling sker framåt 
och uppåt, som en kurva eller en trappa som når allt överordnad höjder.127 
Uttryck som ”utvecklingskurva”, ”normalbegåvad”, ”lågpresterande” och 
”omogen” har under lång tid använts i skolans praktik för att bedöma och 
kategorisera elever. Vi kan svårligen tänka oss liv utan en utveckling där 
saker och ting med tiden blir mer komplexa, dugligare och bättre. Till ut-
vecklingstanken hör föreställningen om barns gemensamma mognadsfaser 
och utvecklingssteg och de idéer som beskriver hur barnet utvecklar sitt 
tänkande från primitiva kognitiva tankestrukturer till mer avancerade.128 
Förmågan till exempelvis matematiskt tänkande liksom hanteringen av 
språket och graden av eget ansvarstagande, förmodas att med ökad ålder 
och mognad bli kvalitetsmässigt allt bättre och det är lärarnas uppgift att 
bedöma om denna utveckling sker i förväntad takt. Tanken om utveckling 
genomsyrar teorier och praktiker kring barn i så hög grad att utvecklings-
tänkandet knappt är tillgängligt för reflektion.129 

De förmågor och egenskaper som beskrivs i läroplanerna förväntas så-
lunda att med elevens stigande ålder förmeras och bli av allt bättre kvalitet. 
Förmågan att vara aktiv, mångsidig och att visa generositet förmodas öka, 
liksom kreativiteten och den skapande förmågan. Ändå är medvetenheten 
stor bland skolans lärare att så inte är fallet för en stor del av eleverna. Den 
förväntade ökningen eller tillväxten av till exempel ansvarstagande eller kri-
tiskt tänkande, kan utebli på kortare sikt. 

126 Jfr. Rose, 1995
127 Dahlberg et al 1999, Hultqvist & Dahlberg 2001, Lenz-Taguchi 2000, Nordin-Hultman 

2004.
128 Se exempelvis Dahlberg m fl, 1999/2001, s. 55-57 
129 Nordin-Hultman, 2004
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Fokuserandet av brister
I enlighet med den dominerande utvecklingspsykologiska diskursen görs be-
dömningar av elevernas utveckling utifrån vissa bestämda kategorier som allt 
som oftast fungerar som pedagogiska och psykologiska sanningar. Detta kan ha 
till följd att förskollärare och lärare snarare fokuserar på de brister som barnet 
eventuellt har i förhållande till gällande normer, i stället för att se till värdet 
av olika begåvningar och kompetenser. De pedagogiska insatserna riskerar att 
koncentreras till sådant som barnet inte klarar av.130 Föreställningen att barnet/
eleven är tillgänglig för ständig utveckling – en utveckling som under uppväxt 
och skolgång beskriver en progressiv kurva – är i västvärlden så dominerande 
att det är svårt att tänka sig något annat scenario.131 För att barnets/elevens 
omgivning ska kunna följa utvecklingen, dokumenteras och bedöms barnet/ 
eleven i förhållande till gällande uppfattningar om vad en 4-åring, 9-åring 
eller 15-åring bör vara i stånd att prestera inom olika områden. Vare sig det 
gäller lek, läsinlärning eller oregelbundna verb görs en bedömning av eleven 
i förhållande till det som anses som normalt för åldersgruppen. 

Den ”karta” som vi orienterar efter och som består av de kategorier och 
stadier som barndomen teoretiskt delas upp i, styr vårt tänkande så att vi 
konstruerar ett ba’rn som följer de normer vi skapat. Föreställningen att 
nyfödda barn inte kan le, att tvååringar inte leker tillsammans utan bred-
vid varandra, att sjuårsåldern är en harmonisk ålder eller att tonårstiden är 
revoltens tid, är exempel på sådana på förhand konstruerade kategorier el-
ler stadier som styr den pedagogiska praktiken. Man kan säga att den karta 
vi ritar för att reducera omgivningens komplexitet blir styrande för hur vi 
uppfattar och benämner vår omgivning. I förskolans och skolans praktik 
konstrueras det normala barnet utifrån denna typ av utvecklingsstadier och 
därmed riskerar kartan att blir överordnad ”verkligheten”.132 

”Teorier som används för att beskriva barns utveckling har en ten-
dens att börja fungera som om de vore ’sanna’ modeller av verklig-
heten och de blir då till ett slags abstrakt karta, som läggs över ter-
ritoriet ’barns utveckling och uppfostran’. I stället för att ses som 
socialt konstruerade återgivningar av en komplex verklighet, som 
ett sätt som man valt för att beskriva världen, tycks dessa teorier bli 
själva territoriet.”133

130 Lenz-Taguchi, 2004, s. 66
131 Nordin-Hultman, 2004, s. 159, beskriver teorier om utvecklingstänkandet som så själv-

klart i praktiker kring barn ”att det knappt är tillgängligt för reflektion”. 
132 Ett exempel på att modellen eller kartan styr vårt tänkande och våra handlingar är den 

gamle översten som lär ha sagt att ”om terrängen och kartan inte stämmer, gäller kartan” 
(talesätt).

133 Dahlberg m fl, 1999/2001, s. 57
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Det rationella formandet av eleven 
Idag är skolan – den skola som alla barn och ungdomar i Sverige har till-
träde till – mer eller mindre självklar för oss alla. Vi utgår ifrån att skolan 
är en nödvändighet på vägen mot ett fungerande vuxenliv och en övergri-
pande uppgift för skolan är att fostra elever som i framtiden kan leva och 
verka som demokratiska samhällsmedlemmar. Människors tro på att sam-
hället med hjälp av lagar och regler kan fostra medborgarna i önskvärd 
riktning, är stor. Föreställningen att det finns rationella lösningar på alla 
samhällsproblem och att man med rätt politik kan åtgärda dessa problem, 
är en dominerande föreställning.134 Ett traditionellt synsätt inom domine-
rande västerländsk pedagogisk och psykologisk forskning är att elever fram-
står som något som med olika medel kan formas i önskvärda riktningar. 
Eleven betraktas som ett objekt vars motivation, identitetsskapande, mo-
raliska utveckling och språk kan påverkas genom skolans pedagogik.135 De 
förmågor som i läroplanstexterna utgörs av enskilda adjektiv är inbäddade 
i ett språkligt sammanhang som gör att läsaren tenderar att uppfatta dem 
som så normala och neutrala att de blir och näst intill osynliga. Men det 
som kan förefalla som normalt och som en slags sanning när det gäller be-
skrivningar av det samtida barnet är aldrig något etiskt neutralt, objektivt 
eller naturligt.136 Hur en läroplan är formulerad går alltid tillbaka på stri-
den om makten över utbildningens syfte, mål och innehåll och behörighe-
ten att utöva denna makt.137 

I Lgr 69 sägs att man fostrar för framtiden och framtiden pekar under de 
här decennierna otvetydigt framåt mot något gott och bättre.138 Följaktli-
gen är det inte anmärkningsvärt att många av de önskvärda egenskaperna 
hos eleven återfinns även tjugofem år senare. Föreställningar om framtiden 
styr eleverna mot specifika egenskaper passande det samhälle som vi tror 
skall komma. Läroplaner handlar i stor utsträckning om etiska ”bör”-frå-
gor där ett universellt och normativt perspektiv bildar utgångspunkt. Ett 
sådant perspektiv har sina rötter i upplysningstiden och Kants universella 
moral, där tron på allmängiltiga, moraliska sanningar fria från önskningar 
och böjelser var förhärskande. ”Handla endast efter den maxim, om vilken 
du samtidigt kan vilja, att den ska bli allmän lag” är ett påbud som enligt 
Kant leder till en moraliskt önskvärd värld under förutsättning att alla män-
niskor konsekvent efterlever maximen.139 Denna allomfattande moral har 

134 Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 160
135 Sundgren, 1996, s. 104
136 Dahlberg i Bloch m fl, eds., 2003 
137 Lindensjö & Lundgren, 2000
138 Hultqvist i Popkewitz m fl, 2006
139 Dahlberg, 2003, s. 2; Filosofilexikonet, 1988, s. 285-286
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varit brutal och hänsynslös mot många människor och har senare ifrågasatts 
av en rad filosofer.140 Att ständigt dekonstruera och ifrågasätta förgivettagna 
förutsättningar och antaganden är enligt Foucault ett etiskt förhållnings-
sätt som kan skapa alternativa konstruktioner och öppna för möjligheten 
att tänka annorlunda. Ett sådant kontinuerligt ifrågasättande, menar Fou-
cault, ger förutsättningar för att möta mångfald och olikhet, skillnader och 
avvikelser (diversity, difference and otherness).141 

Det tredje analyssteget: Att utarbeta dikotomier och 
påvisa förmågor som inte prioriteras 

Idén till läroplansstudiens tredje analyssteg föddes i samband med elevstu-
diens genomförande (kapitel 9 och 10). Under min vistelse i skolan fram-
kom att vissa elever har svårigheter med sitt förhållningssätt till såväl lära-
re, kamrater som skolarbete. De uppträder på ett sätt som inte är allmänt 
accepterat och gör fel utifrån de oskrivna regler som existerar. Att göra fel 
handlar i det här fallet inte om trakasserier, slagsmål eller bråk utan om 
märkbara men icke uttalade skillnader beträffande hur man ska vara och 
vad man ska göra som elev. Den fråga till läroplanstexten som utgör studiens 
tredje analyssteg handlar om huruvida det är möjligt att som elev uppträda 
fel utifrån vad läroplanen från 1994 säger. 

Ett ifrågasättande av det eftersträvansvärda
Som ett tredje steg i läroplansstudien ställde jag mig frågan vilka egenskaper 
som inte betraktas som önskvärda i Lpo 94, det vill säga sådana egenska-
per som inte kan sägas vara en del av den värdegrund som enligt styrdoku-
menten ska prägla skolans verksamhet. Här krävdes en del vändande och 
vridande på de olika egenskaperna i Lpo 94 för att möjliggöra en upptäckt 
av det icke-prioriterade. Detta skärskådande, vridande och vrängande av 
enskilda ord är ett något mer komplicerat förfaringssätt än att plocka ut ord 
och begrepp ur en text så som de är skrivna, varför en kortare beskrivning 
av tillvägagångssättet här är på sin plats. 

En text, som exempelvis en läroplanstext, är inte statisk och entydig utan 
är alltid intimt förknippad med sin läsare.142 Min första läsning av läroplans-
texterna skedde med ett särskilt fokus och den text jag då närmade mig blev 
”min” i samma ögonblick som jag började läsa. Meningen i en text uppstår 

140 Dahlberg, 2003, s. 2
141 Ibid, med hänvisning till Foucault, 1991, s. 42
142 McMillan i McMillan red. 2000, s. xiv
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vid skrivandet och läsandet av texten och är ingenting som bara finns där 
som något ”sant” eller ”ursprungligt”. I samband med två kurser i dekon-
struktion i forskarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm, blev jag 
intresserad av att se om det skulle gå att arbeta fram kontrastord till Lpo:s 
idealegenskaper och på det sättet få fram en bild av en människa som är så 
att säga ”tvärtom”.143 Mitt intresse kom sålunda att riktas mot egenskaper 
som anses motstridiga och oförenliga med den värdegrund som den svenska 
skolan idag säger sig omfatta. För att uppnå läroplansstudies andra delsyfte 
– att belysa några av de förmågor som inte uppfattas som önskvärda – har 
jag låtit mig inspireras av tankegångar som hör hemma inom dekonstruk-
tion. Dekonstruktion intresserar sig för de förhållanden som konstituerar 
språkliga dikotomier och lyfter fram begrepp som ses som underordnade 
och marginella.144 Dekonstruktion är inte någon egentlig metod eller teori 
och låter sig heller inte enkelt beskrivas i sådana termer. Den franske filo-
sofen Jacques Derrida är den som myntat begreppet dekonstruktion och 
betraktas som den som startade denna rörelse inom filosofin. Denna rö-
relse har sedan spritt sig till olika vetenskapliga fält. I korthet innebär de-
konstruktion ett ständigt diskursivt ifrågasättande av de språkliga begrepp 
människan använder sig av. Ifrågasättandet sker genom att identifiera di-
kotomier (språkliga, binära motsatser) och att på olika sätt laborera med 
den produktion av makt som språkliga begrepp skapar.145 

Dekonstruktion hör hemma inom en tankesfär där resonemangen antar 
ett tänkande i Foucaults anda kring analysen av samhällets produktion av 
kunskap, där kunskap motsvaras av diskurser som uppstår ur de system och 
kategorier som utgör basen för maktförhållandena i sociala grupper.146 En 
bärande tanke i dekonstruktion är att världen är för evigt förknippad med 
språket, eller texten, som är det begrepp som brukar användas. Text inne-
fattar tal, skrift och bilder och det finns ingenting ”utanför texten”, enligt 
detta tänkande.147 Det som kan sägas existera är det vi gemensamt kan be-
nämna med hjälp av vårt språk, vi kan så att säga inte tänka några tankar 
utanför det mänskliga språket. Man kan också uttrycka det som att det inte 
finns någon bortomliggande ”utkikspunkt” som inte är mänskligt/språkligt 
konstruerad som skulle kunna ge oss någon slags omedelbar tillgång till va-
randet eller det som mer allmänt kallas sanningen.148 Enligt dessa filosofer 

143 Kurserna hette ”Dekonstruktion: teoretisk förståelse, 5 poäng” samt ”Dekonstruktion 
praktiserad, 5 poäng”. Kurserna leddes av Hillevi Lenz-Taguci och gavs läsåret 2005/2006 
vid dåvarande LHS i Stockholm.

144 Derrida, 1997, s. ix – xc; McQuillan, 2000, s.23
145 McQuillan, 2002, s. 23 ff, Elam, 1994, s. 20 
146 Somekh B. & Lewin C. red. 2004, s. 283
147 Burman E. & MacLure M. i Somekh. & Lewin C. red. 2004 s. 284 
148 Ibid 
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och forskare utgår det västerländska tänkandet/språkbruket från en essen-
tialistisk tankefigur som bygger på motsatsförhållanden (dikotomier) och 
ett antingen/eller-tänkande. Detta sätt att tänka och tala är ett sätt för oss 
att göra världen begriplig. Det är svårt att tänka sig hur vi människor skulle 
kunna fungera utan tankekonstruktioner som kyla – hetta, ljus – mörker, 
hårt – mjukt, man – kvinna, öst – väst, svensk – utländsk. Dekonstruktion 
innebär dock ett ständigt filosofiskt ifrågasättande av dessa språkliga dikoto-
mier som underbygger det västerländska tänkandet. I dikotomier föreligger 
alltid ett hierarkiskt förhållande, där den ena delen av dikotomin represen-
terar ett överordnat ideal eller presence och den andra delen en sorts supp-
lement, något underordnat, ett komplement.149 Presence (franska) betyder 
närvaro, men på engelska också hållning eller pondus. Supplement står för 
tillägg eller bihang och därmed något som står underordnad i rang. Den ena 
sidan av dikotomin representerar alltså ett överordnad värde än den andra. 
Att utarbeta dikotomier utifrån vissa ord, uttryck eller begrepp i en text är 
ett sätt att visa på den obalans som råder mellan två begrepp gällande hur 
dessa begrepp värderas. Om ett begrepp ställs bredvid sin motsats så fram-
går denna obalans med tydlighet. Sett ur ett maktperspektiv värderas såle-
des ett av begreppen i en dikotomi som överordnat det andra, det ena ses 
som mer kraftfullt och potent än det andra. 

Att utarbeta dikotomier
Att konstruera dikotomier till egenskaper eller förmågor som prioriteras 
i en viss kultur i en viss tid har sina svårigheter, då det handlar om ideal. 
Ideal fungerar som förebilder, som något eftersträvansvärt som människan 
måste arbeta för att uppnå. Om vi som exempel utgår från ordet ”kritisk” 
som i läroplanen är ett positivt laddat ord, är det föga fruktbart att kon-
struera dikotomin kritisk – okritisk. Visserligen får vi ett motsatspar, men 
ordet okritisk är knappast något ideal och för inte resonemanget vidare. 
Vad kan då vara en positiv motsats till kritisk? Svaret är inte givet och man 
kan tänka sig flera exempel: medgörlig, solidarisk, ödmjuk eller lyssnande, 
egenskaper som samspelar på ett intrikat sätt med faktorer som kön, klass, 
etnicitet, religion och generation. Om man fortsätter på den inslagna vä-
gen och konstruerar dikotomier till ytterligare några av de egenskaper hos 
eleven som idag prioriteras i den svenska läroplanen, blir bilden av skillnad 
i värderingar tydligare. Jag har för detta ändamål valt ut ett antal förmågor 
från tabell 2 (se s. 63) och utarbetat dikotomier till dessa. Urvalet av egen-
skaper har skett med utgångspunkt från möjligheten att konstruera tydliga 
och talande dikotomier. Jag har försökt hitta binära motsatser som beskriver 

149 Burman E. & MacLure M. i Somekh. & Lewin C. red. 2004 s. 284 
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egenskaper och förmågor som i vår tid och kultur anses ha ett underordnat 
värde. Makten ligger sålunda inbäddad i de ord som är tagna från Lpo 94 
och som här skrivs med fet stil. 

trygg – äventyrlig, risktagande
harmonisk – expansiv, vidlyftig
respektfull – frimodig, egensinnig
jämställd – klar över sin ställning, statusmedveten 
samarbetsinriktad – individualistisk, dominerande 

flexibel – principfast, konsekvent
självständig – kollektivt anpassad, infogad
fördomsfri – konventionell, traditionsbunden
visionär – styrd av vanor, formell

ställningstagande – understödjande, anpassningsbar
kritisk – förnöjsam, anspråkslös 

aktiv – stillsam, fridfull

Tabell 4. Dikotomier till Lpo 94:s ideala egenskaper hos eleven 

Genom utarbetandet av dikotomier växer en mångfacetterad bild fram. 
Dels framtonar bilden av en äventyrlig, risktagande, expansiv och frimodig 
person som helst vill bestämma själv och som är dominerande och vidlyf-
tig. Denna principfasta, konsekventa individualist är också konventionell, 
traditionsbunden, kollektivt anpassad till sin kultur och väl medveten om 
sin ställning i olika sammanhang. Parallellt med det expansiva och domi-
nerande subjektet växer bilden fram av en anpassningsbart, understödjan-
de, förnöjsamt och anspråkslöst subjekt, där stillsamhet och förnöjsamhet 
kopplas till traditioner och konventioner. Styrd av vanor och principer in-
tar detta subjekt en mer undanskymd plats i kollektivet, där stillsamhet och 
anpassning prioriteras. 

Ett polariserat subjekt
Mellan de egenskaper och förmågor som prioriteras hos den svenska, ideala 
läroplanseleven 1994 existerar spänningar och motsättningar. Läroplanse-
leven av idag ska till exempel samtidigt vara självständig och samarbetsin-
riktad, respektfull och fördomsfri. När dikotomier görs av förmågor och 
egenskaper som eftersträvas i ett demokratiskt samhälle, framträder mot-
sättningar av detta slag än tydligare. I förhållande till det svenska samhällets 
föreställning om den trygga, harmoniska, respektfulla, samarbetsinriktade 
och flexibla människan, växer en motsägelsefull bild fram. Det subjekt som 
blir synligt i dikotomierna bär på ett kulturellt arv som framhåller helt andra 
egenskaper som goda, önskvärda och normala. Antipoden till den fördoms-
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fria, delaktiga och jämställda svenska samhällsmedlemmen blir en person 
som har alla svar, som inte rådfrågar andra och som anser sig själv ha rätt 
till speciella förmåner inom vissa områden. Om den svenska, ideala läro-
planseleven framställs som klasslös, könlös och ålderslös, förefaller sociala 
bakgrundsfaktorer att vara än mer betydelsefulla och utslagsgivande för det 
polariserade subjektet. Klasstillhörighet liksom kön och ålder skulle med 
detta resonemang fungera som tydliga markörer för hur individen förvän-
tas uppträda. Sammanhanget och personerna avgör helt och hållet vilken 
position som i en mer hierarkisk mening finns tillgänglig för individen. I 
elevstudiens andra del i kapitel 8, konstateras att positioneringsarbetet kan 
vara mer eller mindre underblåst av konkurrenstänkande och tävlingsmen-
talitet beroende på individen och det specifika sammanhanget.150 

Sammanfattning 

Identitets- eller subjektsskapandet sker mot en bakgrund av – eller kanske 
snarare mitt i – en ström av mer eller mindre formella direktiv och upp-
maningar om hur individen/eleven bör vara. Varje tid vill skapa sin (ideal)
människa, en människa vars egenskaper passar det samtida och i viss mån 
framtida samhället. Kapitlets läroplansstudie består av tre steg, där de två 
första undersöker på vilket sätt bilden av läroplanens idealelev har föränd-
rats under tiden 1969 – 1994. Redan efter en snabb blick i tabell 1 (se s. 
62) kan man se att det i Lgr 1969 förekommer egenskaper och förmågor 
som för vår samtid kan te sig otidsenliga, till exempel att vara ärlig, redig, 
osjälvisk, hjälpsam, noggrann, uthållig, metodisk och hänsynsfull. Denna 
bild av den ärliga, rediga, osjälviska och uthålliga människa som träder 
fram ur Lgr 69-texten förekommer mycket sparsamt i dagens pedagogiska 
retorik. Faktum är att hon redan 1969 är på väg att konkurreras ut av ett 
subjekt med helt andra förmågor. Parallellt med den hjälpsamma, uthålli-
ga, och noggranna människan, existerar i Lgr 69 nämligen ett annat ideal. 
Det nya subjektet är en individ som själv tar initiativ och som är medveten 
och visionär. Egenskaperna känns igen från dokument som hör till skola 
och undervisning under de senaste tre – fyra decennierna där kreativitet, 
reflektion, delaktighet, kunskapssökande och aktivitet betonas. Att vara 
medveten och jämställd, samt att vara kritisk och kunna ta ställning blir 
till nya honnörsegenskaper. 

150 I elevstudien i kapitel 10 belyses hur positioneringsarbetet mellan 9-åriga elever i en 
svensk skola kan vara mer eller mindre hierarkiskt betonat. 
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I Lpo 94 har den lojala och strävsamma samhällsmedborgaren så gott som 
helt försvunnit och ersatts av den kunskapssökande, kreativa, reflekteran-
de och inflytelserika samhällsmedlemmen. Vid en jämförelse mellan läro-
planerna Lgr 69 och Lpo 94 framträder med kraft två nya förmågor som 
skolan skall främja, nämligen elevens ansvarsförmåga och vilja/förmåga 
till inflytande.151Av eleven förväntas att han eller hon visar vilja till infly-
tande i skolarbetet genom kreativitet och initiativrikedom. Att kunna ta 
ansvar för sitt eget lärande på ett kritiskt men samtidigt positivt sätt be-
döms i 2000-talets skola som något mycket viktigt och som varje elev bör 
lära sig. I Läroplanen från 1969 och den från 1994 har vi att göra med två 
olika ideal som prioriterar helt olikartade förmågor. Det ena idealet beskri-
ver ett subjekt som på olika sätt kan sägas vara kuvat och styrt mot lydnad 
och underkastelse (se tabell 1).152 Det är en elev som inte ska sätta sig själv 
och sina behov i första rummet, utan som ska vara osjälvisk och hänsyns-
full. Det andra idealet är en människa som tar ansvar för det mesta i det 
egna livet genom att vara aktiv, initiativrik och kreativ. Att ta ställning, att 
argumentera och att kunna påverka värderingar och händelseförlopp anses 
som värdefulla egenskaper. 

Som ett sista steg i läroplansstudien ställde jag frågan vilka egenskaper 
som inte betraktas som önskvärda i Lpo 94, det vill säga sådana egenskaper 
som inte kan sägas vara en del av den värdegrund som enligt styrdokumen-
ten ska prägla skolans verksamhet. Mitt intresse kom sålunda att riktas mot 
egenskaper som kan sägas vara motstridiga och oförenliga med de normer, 
den värdegrund, som den svenska skolan idag säger sig omfatta. Genom 
att utarbeta dikotomier till de förmågor och egenskaper som prioriteras i 
Lpo 94, växer en mångfacetterad bild fram. Det subjekt som blir synligt i 
dikotomierna bär på ett kulturellt arv som framhåller helt andra egenskaper 
som goda, önskvärda och normala. Å ena sidan blir en äventyrlig, expansiv, 
frimodig, opåverkbar individualist synlig, en människa som är principfast 
och medveten om sin ställning i en hierarkisk ordning. Å den andra fram-
tonar en bild av ett subjekt som vet sin plats, är stillsam, understödjande 
och tillitsfull och som styrs av vanor och ett kollektivt tänkande. Antipoden 
till den fördomsfria, delaktiga och jämställda samhällsmedlemmen blir en 
person som har alla svar, som inte rådfrågar andra och som anser sig själv 
ha rätt till speciella förmåner inom vissa områden, men även ett annat sub-
jekt som vet sin plats, är förnöjsam och stillsam.

151 Se Permer och Permer, 2002; Dovermark, 2004 och Söderström, 2006. 
152 Rose, 1999. 
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Kapitel 6. Elevskap och elevskapande – det 
teoretiska perspektivet

Formandet av elever betraktat som en styrning av 
uppträdandet 

Det här kapitlet redogör för läroplansstudiens och elevstudiens teoretiska 
perspektiv. Min avsikt med kapitlet är att redovisa det teoretiska ramverk 
genom vilket formandet av skolans elever betraktas som en form av styr-
ning, där begreppen governmentality (conduct of conduct), makt och kun-
skap, diskurser, normalitet, bemästrande/underkastelse, subjektskapande 
och positionering används i analysen. I början av nästa kapitel (kapitel 7) 
redogörs mer handfast för användningen av dessa begrepp i såväl läroplans-
studien som elevstudien. 

Ett alternativt sätt att tänka kring styrning 
Den franske historikern och filosofen Michel Foucault säger att samhällen 
i alla tider har styrt sina medborgare på olika sätt och att en förutsättning 
för denna styrning är att människor på olika sätt låter sig styras, något som 
omfattar såväl vuxna som barn och ungdomar.153 Denna reglering av det 
mänskliga beteendet sker med hjälp av metoder som går tillbaka på den 
inställning till styrning som finns i ett visst samhälle under en viss tid. Det 
vill säga hur samhället ska styras för att medborgarna ska uppträda på det 
sätt som bäst passar detta samhälle. Styrningen kan vara mer eller mindre 
auktoritär och maktfullkomlig, alternativt vara av det mer demokratiska slag 
som vi idag förknippar med styrelseskicket i Sverige. Beroende på vilken typ 
av styrning som utövas används helt olika typer av metoder som styr- och 
korrigeringsmedel. Med hjälp av vad man i olika tider och kulturer bedömt 
som ändamålsenliga tekniker, styr ofta en liten men privilegierad skara män-
niskor en större, men ofta mindre gynnad, del av befolkningen.154

Makt och kunskap
Den relation mellan makt och kunskap hos Foucault som jag använder mig 
av, kan behöva beskrivas närmare för att det ska gå att förstå det grund-
läggande i dessa begrepp när man talar om styrning i samhället. En gam-
mal föreställning om maktutövning säger att när makten träder in, träder 

153 Foucault, 1975. Svensk utgåva 1987/2003 s. 33.
154 Ibid 
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kunskapen ut. Traditionellt sägs att inget ”rent” vetande kan produceras så 
länge maktens krav och befallningar finns där som en hämmande faktor.155 
Idéer om att makt inte är förenligt med upplysning och vetande förekom-
mer fortfarande på olika håll i vårt samhälle. Makten personifieras då ofta 
av en mer eller mindre dominerande makthavare som utövar sin ställning 
till att förtrycka sin omgivning, ett förtryck som har sin grund i frånvaron 
av kunskap.

Makt omtalas ofta i negativa termer som något repressivt och förtryck-
ande som tvingar och verkar restriktivt. Hos Foucault är emellertid mak-
ten dubbel, den är dels censurerande och uteslutande men även produktiv 
och kunskapsgenererande. Makten frambringar effekter på både ett kun-
skapsplan och ett plan där längtan, begär, lust och åtrå har sin hemvist.156 
Foucault skriver om makten:

” …we are beginning to realise, it produces effects at the level of 
desire – and also at the level of knowledge. Far from preventing 
knowledge, power produces it.” 157 

 
Makten verkar och har sitt inflytande på det plan där begär och längtan 
har sin hemvist men också på kunskaps- och medvetandeplanet. Foucault 
uttrycker att kunskapen ordnar och strukturerar världen och att världen 
formas av den kunskap som finns tillgänglig och inrättad i den. Makten 
finns bland oss och producerar ett vetande samtidigt som vetandet produ-
cerar ett maktförhållande, säger han.158 Vad som räknas som giltig kunskap 
inom ett specifikt område varierar historiskt och de olika reform- och reg-
leringsprojekt som iscensatts i samhället – exempelvis en ny läroplans syn 
på elevers uppträdande och kunskaper – är resultatet av vissa, specifika for-
mer av vetande. 

Om man applicerar det här tänkandet på avhandlingens båda studier, 
kan man säga att barn och ungdomar blir till en viss sorts elever genom 
att den politiska makten alltid är allierad med den produktion av kunskap 
som sker genom forskning och vetenskap. Politik och forskning – makt 
och kunskap – är symbiotiskt beroende av varandra och utgör tillsam-
mans en grund för samhällets existens. Foucault säger att relationen mel-
lan makt och kunskap är det som kännetecknar ett bestämt samhälle i en 

155 Foucault, 1975. Svensk utgåva 1987/2003 s. 33.
156 I det här sammanhanget läser jag engelskans “desire” som den drivkraft som får männis-

kan att åstunda framgång på olika sociala plan; yrkesmässigt, relationsmässigt, sexuellt 
etc.

157 Foucault, 1980a, s. 59
158 Foucault, 1987/2003, s. 37
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bestämd tid. Det är den inbördes ställningen mellan maktens utövande och 
den samhälleliga produktionen av kunskap som karaktäriserar samhället.159 
Den politiska makten utgör tillsammans med den kunskap som produceras 
av forskningen ett samhälles själva fundament och här sker den utväxling 
mellan maktutövande och kunskapsproduktion som ger ett samhälle dess 
särprägel.160 Kunskap och makt är således sammanflätade i ett ömsesidigt 
beroende, det ena kan inte existera utan det andra. I Foucaults författar-
skap är relationen mellan makt och kunskap ett centralt tema och denna 
relation är inte enkel och oproblematisk utan intrikat och svårutredd.161 
Enkelt uttryckt kan man säga att makt och kunskap förutsätter varandra 
och att makt producerar kunskap liksom kunskap förutsätter och skapar ett 
maktförhållande.162 Vad som i ett samhälle definieras som legitim kunskap 
kan ses som ett resultat av de maktrelationer som formar den dominerande 
diskursen. Samtidigt verkar i sin tur kunskapen som ett maktinstrument: 
den producerar makt genom att lära människor hur de ska uppfatta verk-
ligheten.163 Makt och kunskap samverkar på detta sätt när lagar stiftas, när 
utredningar görs och läroplaner skrivs, men även när unga iscensätts som 
subjekt för makt och kunskap. 

Maktrelationer formar den dominerande diskursen
Min förståelse av elevskapandet, av hur elever konstrueras och konstru-
erar sig själva, tar sin utgångspunkt i Foucaults ovanstående resonemang 
om kunskap och makt. Maktrelationer där vissa perspektiv och viss kun-
skap har företräde, producerar diskurser. Foucaults utgångspunkt var från 
början att diskurser kring människan och samhällets sociala praktiker ofta 
formas inom vetenskaperna.164 Diskursbegreppet har efterhand förskjutits 
och kommit att få ett allt bredare användningsområde. En diskurs kan ses 
som en reglerad samtalsordning som styrs av det historiska och kulturella 
sammanhanget och kan sägas fungera som det fönster varigenom vi betrak-
tar och förstår omvärlden. Diskurser bestämmer gränserna för det som är 
socialt och kulturellt accepterat och vad som bedöms som sant och trovär-
digt, förnuftigt och gott. Diskurser varierar i omfattning och utbredning 
och existerar på olika nivåer i samhället och man kan därför tala om olika 
diskursiva nivåer.165 En dominant diskurs – en diskurs som har god trovär-

159 Hultqvist i Hultqvist & Pettersson, 1995, s. 14-16, tolkar och sammanfattar Foucaults 
resonemang om makt och kunskap

160 Ibid
161 Börjesson, 2003, s. 34; SAOL, 1998, s. 370
162 Foucault, 1975, svensk utgåva 1987/2003, s.33 
163 Dahlberg & Moss, 2005, s. 18
164 Foucault, 1975, svensk utgåva 1987/2003
165 Alvesson & Karreman, 2000
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dighet och följaktligen stor genomslagskraft – konstruerar specifika förstå-
elser av till exempel barndom, skola, elevskap och lärande. Vissa diskurser 
är mer dominerande än andra, de har till och med en sådan genomslag-
skraft att människor tar diskursens budskap som så självklara och naturliga 
att de blir till en slags sanning. De diskurser som i en viss tid och kultur 
bestämmer vad som utgör denna ”sanning” och vad som hör till sakernas 
ordning, benämns av Foucault som ”sanningsregimer” eller den ”sanna 
diskursen”. Denna eller dessa diskurser bestämmer vad som är möjligt att 
säga och göra och vilka människor som har makten att tala och bestämma 
innehållet i dessa sanningsregimer.166 Det handlar helt enkelt om makten 
att kunna definiera och beteckna andra människor.167

Diskursens totala och allomfattande makt har under senare år ifrågasatts 
av feministiska forskare som hävdar subjektet som inte helt och hållet ut-
lämnat åt diskursens makt. En feministisk post-strukturalistiskt inriktad 
läsning av Foucault innebär att subjektet inte ensidigt underkastar sig dis-
kursen utan är ett agerande subjekt inom de möjlighetsvillkor som diskur-
sen erbjuder.168 Individen är sålunda delaktig och medskapande i det dis-
kursiva sammanhanget.169 Faktorer som kön, generation och etnicitet gör 
att människor förhåller sig individuellt till de olika diskurser de möter och 
dessa faktorer bestämmer hur subjektet positionerar sig inom diskursen.170 
Samtidigt som diskurserna genom sina speciella kategorier och begrepp 
styr vårt handlande och tänkande och utövar makt över oss, reproducerar 
subjektet diskursens budskap med vissa betydelseförskjutningar. Subjektet 
ingår på så sätt i ett dynamiskt kretslopp där en ömsesidig påverkan mel-
lan diskurs och subjekt föreligger. 

Governmentality
Nikolas Rose har vidareutvecklat det styrningstänkande som Foucault kal-
lar governmentality och som jag använder som teoretiskt perspektiv i av-
handlingens läroplansstudie samt elevstudie. Rose’s analyser härrör från 
Foucaults kortfattade beskrivningar och föreläsningar om governmentality, 
där governmentality betraktas som ett sätt att påverka och förändra män-
niskors uppträdande i specifika riktningar. Begreppet governmentality (fr.
gouvernmentalité) är som ord betraktat en konstruktion som utgår från det 

166 Cherryholmes, 1988 
167 Alvesson, 2003, s. 47 med ref. till Sarup, 1988, s. 73 
168 Butler, 1997; Walkerdine, 1988 
169 Se exempelvis Lenz-Taguci 2004, för en introduktion till feministisk post-struktura-

lism.
170 Lenz-Taguci, 2004, s. 103. Lenz-Taguchi hänvisar i det här sammanhanget till den kri-

tiska psykologen och utbildningsforskaren Valerie Walkerdine, som använt positione-
ringsbegreppet på grupp- som subjektsnivå. 
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franska ”gouvernement” som betyder styrning och ”mentalité” som betyder 
själsläggning, mentalitet. Konstruktionen ”-ment-” utgör alltså slutet på det 
ena ordet och början på det andra, men används i ”government” endast en 
gång. 171 Det är svårt att hitta en passande svensk motsvarighet till det spi-
rituella begreppet governmentality. I de engelska översättningarna av Fou-
caults verk används orden govern, government och mentality. På svenska 
kan ordkonstruktionen governmentality närmast översättas med styrningens 
karaktär. Det handlar alltså om vilken typ av styrning som skall praktiseras 
för att nå vissa, samhälleliga mål. 

Det här problemområdet definieras i termer av conduct of conduct, som 
kan översättas med att styra, anföra eller ledsaga uppträdandet. Vid en över-
sättning från engelskan förlorar begreppet den språkliga spänst som återfinns 
mellan verbet conduct =att leda, anföra, ledsaga och substantivet conduct = 
uppträdande, uppförande. Rose säger att styrning – government – i termer 
av conduct of conduct syftar på

”… all types of endeavours to shape, guide, direct the conduct of 
others, whether these be the crew of a ship, the members of a hous-
ehold, the employees of a boss, the children of a family or the in-
habitants of a territory. And it also embraces the ways in which one 
might be urged and educated to bridle one’s own passions, to con-
trol one’s own instincts, to govern oneself.”172

Styrning i form av ett ledsagande av uppträdandet handlar sålunda om samt-
liga sätt att dirigera andra människors uppträdande vare sig det är frågan om 
besättningen på en båt, medlemmar i ett hushåll, de anställda i ett företag, 
barnen i en familj eller innevånare i ett territorium, säger Rose. Begreppet 
governmentality täcker in alla de otaliga maktförlopp i miljöer där vi vistas 
och där olika auktoriteter sammanlänkas, det kan alltså handla om makt-
processer i familjen, i skolan, på arbetet eller på fritiden.

I läroplansstudien (kapitel 5) belyses en specifik aspekt av elevskapandet, 
nämligen det institutionella formandet av skolans elever. Där behandlas den 
statliga, ideologiska styrningen av elevers uppträdande såsom den uttrycks i 
läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94. Denna form av styrning är tydlig och på-
taglig och framträder klart genom de formuleringar och mål som återfinns 
i de aktuella läroplanerna. 

All styrning finns dock inte explicit formulerad i program eller policydo-
kument. Vid sidan om de tydliga och uttalade regler som oftast finns på ar-

171 Fransk-svensk ordbok, 1950, Svenska bokförlaget, Albert Bonnier, Stockholm
172 Rose, 1999, s. 1-14



84

betsplatser och i skolor existerar mer dolda styrmekanismer i form av mer 
eller mindre systematiserade sätt att vara och utföra sina uppgifter.173 

I elevstudien handlar denna styrning om hur elever styr sig själva och 
blir styrda av andra elever. The conduct of conduct omfattar således inte 
bara styrningen av andra utan även den strävan som individen genom sin 
uppfostran har att tygla sina egna begär, att kontrollera sina egna instink-
ter, det vill säga att styra sig själv. Individens frihet att själv välja och ta an-
svar för sina val i stort som i smått, handlar om en medveten och mycket 
raffinerad form styrning av där begreppet frihet utgör en maktfaktor i styr-
ningen av uppträdandet.174 Denna frihet är inte i första hand frihet från 
något, till exempel olika slag av straff eller förtryck, utan handlar mer om 
friheten att göra de rätta valen, där det som är sant och rätt baseras på ett 
tänkande kring vad som betraktas som normalt.

Att styra är att ingripa
Politisk makt i en demokrati går idag inte att fånga in och kartlägga på sam-
ma sätt som tidigare, d v s de tekniker, taktiker och strategier som människor 
tidigare styrts av är inte längre aktuella. Föreställningen om den starka na-
tionalstaten där makten utgår från en enda källa är föråldrad och inte längre 
tillämplig, menar Rose.175 Att utöva makt i form av styrning av uppträdan-
det är emellertid inte att likna vid ett enkelt dominansförfarande. Att domi-
nera associeras med att vara överlägsen, att härska och att tyrannisera.176 En 
lärare kan inte få sina elever att utveckla förmågor som självständighet och 
tolerans genom att vara härsklysten och tyrannisk. Drivkraften att härska 
genom dominans omintetgör möjligheter till handling hos de man härskar 
över och leder i sin förlängning till lydnad och passivitet, säger Rose. 

Att styra däremot, menar Rose, är att erkänna människors förmåga till 
handling och att påverka deras agerande i vissa riktningar: ”To govern is to 
act upon action”, säger han, och att styra innebär att ingripa mot männis-
kors handlande.177 Att styra människor betyder inte att omintetgöra deras 
kapacitet att handla, utan att erkänna denna kapacitet och använda den 
för sina egna syften. Rose menar vidare att nutida maktutövning, till skill-
nad från tidigare maktutövning som karaktäriserades av auktoritära beslut 
och undersåtarnas lydnad, förutsätter frihet hos de människor som ska sty-
ras. Att styra människor i dagens västerländska samhälle betyder att lära sig 

173 Rose, 1999, s. 1-14
174 Rose, 1999, har gett sin bok titeln ”The Power of Freedom”, frihetens makt. Talet om 

frihet används för att styra människor mot att bli de autonoma subjekt som samhället 
önskar. 

175 Ibid
176 Nordstedts svenska synonymordbok, 1992
177 Rose, 1999, s. 4 
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känna igen människors inneboende förmåga att agera och kanalisera denna 
kraft i en viss riktning.178 Att lämna över ansvar till den enskilda individen 
innebär också ett minskat – eller åtminstone annorlunda – ansvar för den 
eller de institutioner som tidigare reglerat hur människor skulle förhålla 
sig som exempelvis patient, försäkringstagare, trafikant eller skolelev. Idag 
ska vi som fria och aktiva människor mobilisera alla våra krafter så att vi 
kan agera som autonoma subjekt och själva ta ett allt större ansvar för vår 
hälsa, barnens skolgång och vår egen ålderdom. Vi förväntas vara flexibla 
och ombytliga och skapa och omskapa oss själva i en ständig utvecklings-
process.179 I de västerländska samhällena är denna rationalitet för styrning 
huvudsakligen av liberal karaktär och betonar individens särart eller natur 
i sin strävan efter att förverkliga sina mål.180 Talet om den ansvarskännande 
människan innehåller inte bara frihet från något utan kräver också en mot-
prestation i form av att individen reglerar och styr sig själv. Skolbarnet ska 
inte tvingas in i klassrummet och förmås arbeta med sådant som en lärare 
självsvåldigt bestämt. Tvärtom betonas den fria viljan där eleven ska fås att 
anpassa sig till skolans villkor på frivillig basis och bli ett självreglerande 
subjekt.181 Det handlar idag snarare om en plikt att vara fri. Friheten har 
kommit att bli en styrningsteknik inom de moderna institutionerna för-
skola och skola.182

Den givna ordningen
Ett begrepp som är tätt sammanlänkat med governmentality och conduct 
of conduct är normalitetsbegreppet.183 Den ordning eller logik som styr en 
viss diskurs bygger på vissa specifika egenskaper och kategoriseringar vilka 
ordnar världen på ett visst sätt. Dessa kategoriseringar är något som gör att 
vi människor betraktar vissa sätt att vara som vanliga och normala, medan 
vi bedömer andra sätt att uppträda som ovanliga och avvikande.184 

”Psy”-disciplinerna, som Rose benämner psykologin och dess angräns-
ande discipliner,185 har haft en nyckelroll i konstruerandet av ”governable-

178 Rose, 1999, s. 4
179 Dahlgren & Hultqvist, 1995, s. 12
180 Hultqvist i Dahlgren & Hultqvist red .s. 142. I det pedagogiska arbetet används kon-

traktsskrivande ofta i samband med elevvårdsarbete. Tanken om ett kontrakt återfinns 
också i form av planeringsböcker, ”eget arbete”, elevers självutvärderingar etc. 

181 Ibid s. 149
182 Dahlberg i Bloch m fl, 2003
183 Resonemangen om normalitet bygger huvudsakligen på Rose, 1999, s. 74-76
184 Börjesson, 2003, s.38
185 Rose talar här om de vetenskapliga discipliner som börjar med psy-, t ex psykologi, psy-

kiatri, psykoanalys, psykoterapi etc
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subjects”, styrbara undersåtar.186 Föreställningar om barnet/eleven i skolan 
har länge styrts av en utvecklingspsykologisk diskurs med sina speciella ka-
tegoriseringar och begrepp.187 Enligt en traditionell utvecklingspsykologisk 
diskurs beskrivs barnets utveckling i mognads- och åldersrelaterade stadier, 
där det ena utvecklingssteget följer på det andra i en given ordning och obe-
roende av ekonomiska, sociala, kulturella eller historiska realiteter.188 Med 
detta sätt att tänka utvecklas barnet/eleven enligt en trappa eller kurva som 
hela tiden går framåt – uppåt. Som ett resultat av det tänkandet ser man 
det många gånger som självklart att eleverna kontinuerligt ska utveckla sin 
ansvarsförmåga, sin flexibilitet och sitt inflytande i takt med ökad ålder eller 
mognad. Alla egenskaper förväntas visa sig oftare och bli kvalitativt bättre 
ju äldre eleven blir. En annan konsekvens av detta stadietänkande kan vi 
se i uppdelningen av elever i årskurser och stadier, samt läromedel som be-
skriver en bestämd progressivitet i kunskapsinhämtandet. Vi ser det som 
mer eller mindre självklart att gruppera barn efter ålder eller mognad både 
i och utanför skolans verksamhet. 

I mitten av 1800-talet började människor använda ordet normal om 
sådant som de betraktade som vanligt, regelmässigt, typiskt, ordinärt och 
konventionellt. Det var införandet av normen som låg till grund för dessa 
föreställningar, ett uttryck som uppfanns inom den sociala statistiken och 
som innebar att man började göra beräkningar av folkgruppers längd, vikt 
och skallomfång med mera.189 Det blev möjligt för den enskilda individen 
att jämföra sig med normen och avgöra om någon avvikelse förekom, om 
man var normal eller avvikande på något sätt. Efter hand blev även indivi-
ders intelligens, moral och personliga vanor föremål för mätning och därmed 
jämförbar med hela befolkningens. I och med framväxandet av normali-
tetstanken öppnades vägen för experter av alla de slag som kunde specifi-
cera hur människor skulle sköta sina privata angelägenheter: ekonomi, kost, 
barnomsorg och vård av gamla. Inom sociologin har fokus oftast legat på 
normavvikelser, på företeelser och fenomen som ansetts skadliga, jobbiga 
eller rätt och slätt fula.190 Alla moralvetenskaper såsom sociologi, psykiatri, 
psykologi och socialt arbete förväntas alltjämt ta itu med sådana felaktighe-

186 Rose, 1999, s.vii
187 Dahlberg m fl, 1999, s. 55-59; Nordin-Hultman, 2004, s.32-33 
188 Nordin-Hultman, 2004, s.35
189 Rose, 1999 säger att föreställningen om det normala har sin grund i fysiologin där orga-

nismers normaltillstånd behövde definieras för att kunna urskilja det sjuka och abnorma 
från det friska och normala.

190 Börjesson, 2003, s. 117, säger att under 1800-talets andra hälft började självmord, brotts-
lighet och sinnessjukdomar att registreras i siffror och moralstatistiken byggdes ut kraf-
tigt. Med exakt statistik skulle politiken effektiviseras och samhällsbyggandet utgå från 
ett vetenskapligt tänkande. 
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ter och ”fulheter” i samhället. Inom pedagogikens område har under årens 
lopp stor kraft lagts ner på att hitta metoder att korrigera avvikande beteen-
den hos elever både avseende uppförande och inlärningstekniker. Begreppet 
normalitet bär dels på en föreställning om något vanligt förekommande, 
men också om något önskvärt.191 Det anger en strävan mot att införliva 
och omfattas av de värderingar som är förhärskande inom ett visst område. 
Kapaciteten att identifiera, mäta och reglera genom idén om normen har 
blivit en nyckelteknik i styrningen av människors beteende.192 Skolans peda-
gogik fungerar som en normaliseringsteknologi som bestämmer hur elever 
bör vara för att vara normala.193 Att uppnå normen och korrigera avvikelser 
blir en central uppgift i verksamheten som bidrar till att ge eleven både en 
personlig och social identitet.194 Detta normaliseringssträvande försiggår på 
alla samhällets arenor, det pågår ständigt och omfattar alla. 

Att bemästra och underkasta sig 
Att vara och bli skolelev är en oavbruten sysselsättning, ett arbete på många 
fronter som kräver en stor del av flickans eller pojkens uppmärksamhet. Da-
vies menar att när subjektet tar sig själv i anspråk eller besittning – det vill 
säga när barn görs och gör sig själva till skolflickor och skolpojkar – sker 
detta inom ramen för de möjligheter som finns tillgängliga för dem.195 Detta 
innebär en kamp för att bli som man ”ska vara”, en kamp där subjektet både 
måste lära sig att bemästra och underkasta sig de möjliga förutsättningar-
na.196 Vilken sorts elev barnet konstruerar sig/konstrueras till härrör inte så 
mycket från individen själv som från de möjlighetsbetingelser, de diskurser, 
som föreskriver inte bara det önskvärda, utan det som är en igenkännbar och 
accepterad form av subjektivitet.197 Eleven måste reglera sitt själv för att bli 
någon värd att ta notis om, att bli någon som omvärlden ser och uppmärk-

191 Rose, 1999 s. 75
192 För att kunna jämföra och värdera olika mätbara data används den så kallade normalför-

delningskurvan eller Gauss-kurvan (Gauss klockkurva), som anger den procentuella för-
delningen av en utvald, undersökt storhet. Inkomster, längd, vikt, antal år i utbildning, 
träningspass per vecka, TV-tittande per dygn – allt som är kvantitativt mätbart tillåter 
en jämförelse med normalfördelningskurvan avseende det uppmätta. Börjesson, 2003, 
s. 119, menar att när det gäller normativa kategorier för moraluppfattning etc finns ett 
allvarligt gränsdragningsproblem som handlar om relationen mellan exakta siffror och 
den godtyckliga kategoriseringen av det normala, önskvärda och friska. Vid varje önsk-
värt tillstånd krävs en överenskommelse kring vad som utgör avvikelsen, vem som ska 
dra gränsen och när gränsen ska dras. 

193 Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s. 58
194 Ibid
195 Davies m fl, 2001, s.167-168
196 Ibid
197 Ibid s.172



88

sammar. Detta reglerande av självet i förhållande till den rådande diskursen 
består av att dels lära sig bemästra diskursen, men också att underkasta sig 
dess regler.198 Butler säger om subjektsskapandets process:

”The more a practice is mastered, the more fully subjection is ac-
hieved. Submission and mastery take place simultaneously, and it 
is this paradoxical simultaneity that constitutes the ambivalence of 
subjection.”199

 
Butler resonerar här om att ju mer en individ bemästrar och behärskar en 
praktik, desto större blir underkastelsen. Underkastelse och bemästrande 
försiggår samtidigt och det är denna motsägelsefulla samtidighet som utgör 
subjektsskapandets motstridighet. Man skulle förvänta sig att underkastelse 
var en följd av att ge vika för en yttre, tvingande och dominant ordning, 
som kännetecknas av att individen saknar kontroll och överblick. I stället 
är det själva bemästrandet och behärskandet som, paradoxalt nog, utgör 
grunden i underkastelsen, säger Butler. Subjektskapandet är på så sätt av 
dubbel natur, det är ett ständigt växelspel mellan över- och underordning. 
Det är inte underkastelse eller bemästrande, utan båda delarna samtidigt. 
Subjektets bemästrande av självregleringen i förhållande till möjlighets-
betingelserna betyder samtidigt en underkastelse, det vill säga att bli som 
man ”ska vara”.200 Att behärska en praktik och samtidigt underställa sig 
den innebär också att individen kontinuerligt prövar sin autonomi genom 
att gå emot det som inom praktiken uppfattas som rätt och möjligt. Detta 
sätt att växelspela mellan bemästrande och underkastelse är fundamentalt 
både för individens autonomi och anpassning.201

Om subjektskapande och positionering
Foucaults teorier om diskurser, disciplinär makt och hur vi styrs och styr oss 
själva, erbjuder en ram för att förstå relationer mellan människor och deras 
sociala värld. De processer genom vilka en människa kommer att uppfatta 
sig som en viss person, kan förstås som ständigt pågående processer.202 Jaget 
skapas i en kontinuerlig process där barnet får hjälp att positionera sig som 

198 Jag använder mig här omväxlande av begreppen ”diskurs” och ”praktik”. En praktik (t 
ex arbetet i en skolklass) kan genomkorsas av olika diskurser och en dominerande dis-
kurs (t ex diskursen om den moderna individens frihet och autonomi) kan omfatta en 
mängd olika praktiker. 

199 Butler, 1995a, s.45-46 
200 Davies et al., 2001, s. 168, 170
201 Ibid s.178
202 Davies, 2003, s. 11
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en speciell skolflicka eller skolpojke genom att umgås med andra.203 Män-
niska är inte någonting man bara är, det är något man lär sig att vara. Varje 
människa – eller subjekt – tänker och handlar i linje med den man vill, kan 
eller ges möjlighet att vara.204 Barn lär sig att bli manliga eller kvinnliga elev-
er och strävar efter att vara det ”på rätt sätt”, det vill säga på ett förväntat, 
normalt och godtagbart sätt. I relationen till andra avgörs om flickan eller 
pojken förvaltar sitt elevskap på det ”rätta sättet” och det är också i relatio-
nen som normalitet och avvikelser blir synlig och förhandlas. Genom sub-
jektifikationsprocesser görs vi till speciella subjekt, det vill säga barnen görs 
och gör sig själva till kvinnliga och manliga elever.205 Tillsammans producerar 
och reproducerar de varandra i en process utan början eller slut. 

Individens sökande efter vem hon själv är i förhållande till andra i en 
viss, specifik situation är en ständigt pågående, mänsklig aktivitet. När vi 
skapas och skapar oss själva till olika subjekt i ett givet sammanhang, place-
rar vi in oss och blir inplacerade i förhållande till de människor vi har runt 
omkring oss. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att vi positionerar oss 
själva och blir positionerade av vår omgivning. En individ upphör aldrig 
med konstruktionen av sig själv och av andra, det är ett ständigt pågående 
projekt och i detta konstruerande ingår positioneringsarbetet. Individen ar-
betar kontinuerligt med att försöka upprätthålla eller erövra en så tillfred-
ställande position som möjligt i förhållande till andra individer som ingår 
i ett visst sammanhang. Förmågor, färdigheter och förutsättningar gör att 
vi positioneras och positionerar oss i förhållande till olika diskurser och till 
de människor vi för tillfället har runt omkring oss, vi intar och ges olika 
positioner i olika sammanhang. I samtalet om att vara en lyckad elev skapas 
och skapar barnen sig själva till en viss sorts elev med vissa förmågor och 
företräden. I denna process – elevskapandet – positionerar sig barnen som 
elever i förhållande till varandra och till mig, de strävar efter att i samtalet 
hitta sitt ”läge” i förhållande till andra. Detta läge eller positionerande be-
höver inte vara av hierarkisk karaktär, utan är i många fall en form av öm-
sesidig bekräftelse i mötet med andra. Individen känner efter vem han eller 
hon är i förhållande till andra i en speciell situation. 

Autonomi och demokrati
Var människor än befinner sig förekommer alltid någon form av regler som 
talar om för oss hur vi ska bete oss för att passera som vanliga och nor- 
mala i ett specifikt sammanhang. Detta gäller inte minst skolans ele- 

203 Davies s. 13
204 Lenz-Taguchi, 2004, s. 10
205 Dahlberg & Moss, 2005, s. 15, Lenz-Taguchi, 2004 s. 130
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ver.206 Ansvar och frihet kan tillsammans med inflytande, flexibilitet och 
reflexivitet sägas vara några av de förmågor som kännetecknar det sena 
1900-talets autonoma subjekt. Bilden av det autonoma subjektet har färdats 
runt jorden såväl inom utbildning som forskning de senaste decennierna och 
är fortfarande i hög grad verksamt i utbildningsdiskursiva sammanhang.207 
Föreställningen om den självständiga och ansvariga människan har upp-
stått tillsammans med idéerna om det demokratiska samhället. Det ses av 
många inte längre som förenligt med demokratiska värderingar att bygga 
ett samhälle som styr människor genom yttre, bestraffande institutioner. 
Nutida styrning handlar i stället om att reglera människors uppträdande så 
att de – oberoende av ett yttre, auktoritärt och dominerande maktutövande 
– kan styra sig själva och varandra i linje med uppsatta mål. Inställningen 
eller mentaliteten till hur ett samhälle ska styras har förändrats på så sätt 
att styrningen har mjukats upp och handlar inte längre bara om samhäl-
lets styrning av individen, utan lika mycket av individens styrning av sig 
själv.208 Samhället styr medborgarna mot att bli autonoma kritiska, reflekte-
rande subjekt som kan ta ansvar för sig själva och göra noggrant övervägda 
val. Även skolans elever ska styra sig själva till att bli allt mer självständiga, 
ansvarstagande och inflytelserika. 

Sammanfattning

Ett fruktbart sätt att utgå ifrån när det gäller att belysa de förmågor som 
olika auktoriteter ser som värdefulla och vill utveckla hos människor, är att 
resonera om detta i termer av governmentality, ett begrepp som Foucault 
etablerade och som Rose vidareutvecklade.209 Detta problemområde defi-
nieras i termer av conduct of conduct som kan översättas med att anföra eller 
ledsaga uppträdandet.210 Styrning i form av ett ledsagande av uppträdandet 
handlar om samtliga sätt att dirigera andra människors uppträdande, vare 
sig det handlar om familjen, skolan eller samhället i övrigt. Ett begrepp som 
är tätt sammanlänkat med governmentality och conduct of conduct är nor-

206 Enligt Rose, 1999, s. 75-76, används termen normal om sådant som är vanligt, regel-
mässigt, typiskt, ordinärt och konventionellt. Termen bär på en innebörd av ett tillstånd 
som är dels vanligt, dels önskvärt. 

207 Dahlberg i Bloch m fl, 2003
208 Foucault, 1975; Rose, 1999
209 Styrningsmentalitet alternativt styrningens karaktär. 
210 Vid en översättning från engelskan förlorar begreppet den språkliga spänst som återfinns 

mellan verbet conduct =att leda, anföra, ledsaga och substantivet conduct = uppträdande, 
uppförande 
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malitetsbegreppet.211 Begreppet normalitet bär dels på en föreställning om 
något vanligt förekommande, men också om något önskvärt.212 

Tillvaron innebär en ständig kamp för att bli som man ”ska vara”, en 
kamp där subjektet både måste lära sig att bemästra och underkasta sig de 
möjliga förutsättningarna.213 Vilken sorts elev barnet konstruerar sig/kon-
strueras till härrör inte så mycket från individen själv som från de diskur-
ser, som föreskriver inte bara det önskvärda, utan det som är en igenkänn-
bar och accepterad form av subjektivitet.214 Eleven måste reglera sitt själv 
för att bli någon värd att ta notis om, att bli någon som omvärlden ser och 
uppmärksammar. Detta reglerande av självet i förhållande till den rådande 
diskursen består av att dels lära sig bemästra diskursen, men också att un-
derkasta sig dess regler.215

Idag ska vi som fria och aktiva människor mobilisera alla våra krafter så 
att vi kan agera som autonoma subjekt och själva ta ett allt större ansvar för 
vår hälsa, barnens skolgång och vår egen ålderdom. Vi förväntas vara flexibla 
och ombytliga och skapa och omskapa oss själva i en ständig utvecklings-
process.216 Maktrelationer där vissa perspektiv och viss kunskap har före-
träde, producerar diskurser. Vi människor genomströmmas av ett oändligt 
antal diskurser som i olika sammanhang anger vad som bedöms som sant 
och trovärdigt, förnuftigt och gott. En dominant diskurs – en diskurs som 
har god trovärdighet och följaktligen stor genomslagskraft – konstruerar 
specifika förståelser av till exempel barndom, skola, elevskap och lärande. 
En feministisk post-strukturalistiskt inriktad läsning av Foucault innebär 
att subjektet inte ensidigt underkastar sig diskursen utan är ett agerande 
subjekt inom de möjlighetsvillkor som diskursen erbjuder.217 

De processer genom vilka en människa kommer att uppfatta sig som en 
viss person, kan förstås som ständigt pågående processer.218 Genom subjek-
tifikationsprocesser görs vi till speciella subjekt, barnen görs och gör sig själva 
till kvinnliga och manliga elever.219 Tillsammans producerar och reproduce-
rar de varandra i en process utan början eller slut. När vi skapas och skapar 
oss själva till olika subjekt i ett givet sammanhang, placerar vi in oss och blir 

211 Resonemangen om normalitet bygger huvudsakligen på Rose, 1999, s. 74-76
212 Rose, 1999 s. 75
213 Davies m fl, 2001, s.167-168
214 Ibid s.172
215 Jag använder mig här omväxlande av begreppen ”diskurs” och ”praktik”. En praktik (t 

ex arbetet i en skolklass) kan genomkorsas av olika diskurser och en dominerande dis-
kurs (t ex diskursen om den moderna individens frihet och autonomi) kan omfatta en 
mängd olika praktiker. 

216 Dahlgren & Hultqvist, 1995, s. 12
217 Butler, 1997; Walkerdine, 1988 
218 Davies, 2003, s. 11
219 Dahlberg & Moss, 2005, s. 15; Lenz-Taguchi, 2004, s. 130
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inplacerade i förhållande till de människor vi har runt omkring oss. Indi-
viden arbetar kontinuerligt med att försöka upprätthålla eller erövra en så 
tillfredställande position som möjligt i förhållande till andra individer som 
ingår i ett visst sammanhang. Förmågor, färdigheter och förutsättningar 
gör att vi positioneras och positionerar oss i förhållande till olika diskurser 
och till de människor vi för tillfället har runt omkring oss, vi intar och ges 
olika positioner i olika sammanhang. Detta läge eller positionerande behö-
ver inte vara av hierarkisk karaktär, utan är i många fall en form av ömse-
sidig bekräftelse i mötet med andra. Individen känner efter vem han eller 
hon är i förhållande till andra i en speciell situation.
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Kapitel 7. De teoretiska begreppens användning  
i läroplansstudien och elevstudien

I det här kapitlet görs en översikt över de teoretiska begreppens användning 
i de båda studierna, varefter läroplansstudiens fjärde och sista steg redovisas. 
Analysen i de båda studierna görs med utgångspunkt i Foucaults govern-
mentalitybegrepp såsom det används av Nikolas Rose (se föregående kapi-
tel). Parallellt med detta styrningsbegrepp används en rad kompletterande 
begrepp för att uppnå avhandlingens syfte. 

•	 Governmentalitybegreppet samt conduct of conduct är de teoretiska begrepp 
som utgör de båda undersökningarnas gemensamma teoretiska utgångs-
punkt. Elevskapandet betraktas här som en form av styrning av elevers 
uppträdande i linje med uttryckliga eller underförstådda mål. 

•	 I	läroplansstudien kopplas detta begrepp ihop med den styrning som ut-
går från statligt håll och vars utgångspunkt är tron på att människor lå-
ter sig styras med rationella metoder. Governmentalitybegreppet används 
framför allt i analysens fjärde steg för att reda ut vilket subjekt som kon-
strueras i Lgr 69 respektive Lpo 94 (se läroplansstudiens syfte, s. 20).

•	 I	 elevstudiens första del kompletteras governmentalitybegreppet med  
bemästrande och underkastelse. Dessa begrepp används för att bringa 
klarhet i elevstudiens första och andra punkt som fokuserar vad det är 
eleverna talar om gällande att lyckas respektive att misslyckas i skolan, 
samt vilka regler som antyds för umgänget mellan elever (se elevstudiens  
syfte, s. 20).

•	 I	elevstudiens	andra	del	riktas	blicken	mot	vem som får tala när och här 
kommer begreppen subjektskapande, subjektspositioner och positionering 
till användning. Här besvaras den tredje och fjärde punkten i elevstu-
diens syfte, nämligen att spåra antydda regler för uppträdandet i elever-
nas berättelser, att urskilja olika språkliga positioneringstekniker och hur 
de verkar samt att lyfta fram olika subjektspositioner och deras eventuella 
konsekvenser.

Läroplansstudiens analyssteg fyra:  
Styrning i termer av frihet

Resultatet av de inledande analyserna gällande förmågor och egenskaper i 
två läroplaner (se kapitel 5), betraktas i det här kapitlet utifrån det teore-
tiska begreppet governmentality (se kapitel 6) och utgör läroplansstudiens 
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fjärde analyssteg. Vad kan då governmentalitybegreppet bidra med i läro-
plansstudien som inte framkom i de första analyserna? 

Att använda sig av teoretiska begrepp för att betrakta ett skeende eller 
ett förhållande kan göra det möjligt att se nya och okända saker, alternativt 
se redan kända saker i ny dager. I första hand kan begreppet governmenta-
lity här medverka till att betrakta läroplanernas bild av idealeleven som en 
mycket medveten politisk styrning mot vissa specifika mål (se kapitel 6). 
Samhällets intentioner att skapa ett subjekt med specifika förmågor och 
egenskaper som ska passa dagens och morgondagens samhälle, framträder 
med all tydlighet. Men hur går då begreppen makt och styrning ihop med 
individens ökade ansvar och inflytande? 

Det som vid en första anblick kan tyckas som en frihet från inbland-
ning och tvång i termer av individens eget ansvar och inflytande – det vill 
säga en form av icke-styrning – betraktas uttryckt som governmentality 
som effekter av en avsiktlig och överlagd styrning. Den självständighet 
och det inflytande som omtalas i Lpo 94, visar sig huvudsakligen som in-
dividens ökade ansvar att styra sig själv mot ett specifikt sätt att uppträda 
som elev. Elevers önskvärda förmågor att ta ansvar samt utöva inflytande 
i skolarbetet handlar inte i första hand om att ha inflytande över pedago-
giska innehållsfrågor, utan mer om att bevaka och kontrollera sig själva 
för att nå de mål för uppträdandet som finns uttryckta i läroplanstexten 
(se kapitel 5). Genom denna typ av styrning, där begreppet frihet utgör 
en maktfaktor i styrningen (se kapitel 6), skapar individen sig själv och 
blir av sin omgivning skapad till ett subjekt med speciella förmågor och 
egenskaper. Denna frihet handlar inte om frihet från straff eller förtryck, 
utan främst om friheten att välja rätt, där det sanna och det rätta baseras 
på vad som betraktas som normalt utifrån den dominerande diskursen. 
Man kan tala i termer av en frihetlig styrning, det vill säga en styrning 
som är frihetssträvande i betydelsen att styrningen inte kommer uppifrån 
och utifrån ackompanjerad av hot om straff av något slag utan inifrån in-
dividen själv, där normalitetstänkandet fungerar som måttstock för hur 
man är en god elev. 

Att styra människor genom att tala om dem som fria individer är ett 
nyare sätt för statsmakterna att styra människor i önskad riktning. Denna 
styrning börjar redan i förskolan och fortsätter sedan i grundskolan, gym-
nasiet och inom akademisk utbildning. Inom alla samhällets institutioner 
erbjuds den enskilda individen ett visst mått av valfrihet. Den individ som 
själv väljer studieväg, pensionsfond, elbolag, sparform eller vårdinrättning 
står också ensam med ansvaret för sina val. Eleven som fritt får välja ar-
betssätt, innehåll och/eller kunskapsnivå inom ett visst arbetsområde och 
som därmed uppfyller kriterierna för det själständiga, autonoma subjektet, 
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måste ha förmågan att göra de rätta valen för att lyckas med sina studier. 
Ingen överordnad och ingen institution – i det här faller skolan och lärar-
na – kan skuldbeläggas, endast den individ som själv tagit ett visst beslut 
bär ansvaret för detta. 

Elevernas uppträdande är av intresse inte bara för skolan utan för hela 
samhället och därför måste denna samhälleliga utbildning och fostran av in-
dividen till en ansvarsfull medborgare börja tidigt i människans liv. Barnet/
eleven tränas av de vuxna att redan vid späd ålder visa självständighet och 
oberoende. Många gånger sker detta genom att de vuxna försätter barnet 
i en mängd olika valsituationer. Barnavårdscentraler, förskolor och skolor 
är miljöer där barnet tidigt möts av föreställningen om ett aktivt, självstän-
digt och ansvartagande barn. På detta sätt har en ny normalitet skapats där 
nya, allmänna kategorier berättar hur barnet bör uppträda för att betraktas 
som normalt och vanligt.220 En tillbakadragen flicka eller pojke som är be-
roende av fasta vanor och som gärna lämnar över beslut till andra, betraktas 
idag som otidsenlig och i besittning av egenskaper som ska bearbetas och 
förändras i linje med vad som anses normalt och önskvärt. 

Kollektivt respektive individuellt ansvar
Governmentality – the conduct of conduct – avser som tidigare sades en 
styrning av uppträdandet mot vissa, bestämda mål. Dessa bestämda mål 
för individens utveckling finns beskrivna i läroplanerna och den auktoritet 
som styr i det här fallet är staten (se kapitel 5). Det som 1969 beskrevs som 
visioner för framtiden, är idag realiteter. Bilden av den aktiva, reflekterande 
och självständiga eleven fortlever, men initiativrikedomen och kreativiteten 
framträder idag mot en annan bakgrund än på 1960-talet. De egenskaper 
och förmågor som den enskilda eleven genom skolans fostran och utbild-
ning skulle tillägna sig på 1960-talet, härstammar från en föreställning om 
kollektivet som individens ursprung och hemvist. Denna uppfattning var 
på 1960- och 70-talet tämligen utbredd i det svenska samhället, något som 
bidrog till att samtidens önskvärda förmågor förväntades utvecklas i grupp 
och tillsammans med andra. Detta gällde såväl inom samhällets institutioner 
som i familjen, i föreningslivet, inom politiken och idrotten.221 Utvecklingen 
av ett mer demokratiskt förhållningssätt hos människorna sågs inte huvud-
sakligen som något som var till för individens egen skull, utan betraktades 
snarare som en resurs i det svenska folkhemmets fortlevnad och utveckling. 
Det som alltså framstår som den allra tydligaste skillnaden mellan Lgr 69 

220 Dahlberg i Bloch m fl, 2003
221 Se t ex Toulmin, 1990, för en beskrivning av det västerländska samhällets utveckling ef-

ter andra världskrigets slut.
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till Lpo 94 är inte i första hand en skillnad i de förmågor som samhället 
prioriterar hos sina medlemmar. Det handlar i stället om den förskjutning 
från ett kollektivt samhällsansvar till ett individuellt ansvar som framstår som 
den största förändringen. Det är föreställningen om det ökade individuella 
ansvartagandet och inflytandet och därmed föreställningen om det fria och 
självstyrande subjektet som är det nya idealet.

Att disciplinera sig själv till ansvarig frihet
I avhandlingens teorikapitel konstaterades att dagens barn och ungdomar 
till stor del övervakar och styr sig själva (se kapitel 6). Utifrån kommande 
disciplinära åtgärder blir mindre och mindre vanliga, utvisning, kvarsitt-
ning och anmärkning kommer inte längre i fråga som korrigeringsmedel 
och ordnings- och uppförandebetygens tid är förbi. Barn och ungdomar 
kan sägas vara sina egna polismän; det är eleverna själva som förväntas upp-
rätthålla en fungerande ordning och se till att skolarbetet och kamratkon-
takterna fungerar väl.222 Att göra de rätta valen blir mer och mer viktigt för 
den enskilda eleven, oavsett sammanhang.

I vilka sammanhang och på vilket sätt förväntas, enligt Lpo 94, elevens 
ansvar och inflytande visa sig? På vilket sätt förmodas eleven ta ansvar och 
vari ska delaktigheten och inflytandet bestå? Begreppet ansvar förekom-
mer i Lpo 94 i tillsammans med en rad andra uttryck som berättar om de 
värderingar som återfinns gällande elevens uppträdande: rättskänsla, ge-
nerositet och tolerans, frihet, inflytande, utveckling, initiativ, miljö, soli-
daritet, påverkan, delaktighet och studier. Ansvarsbegreppet förekommer 
flest gånger tillsammans med uttrycket inflytande, men också tillsammans 
med påverkan och delaktighet.223 Ansvarstanken har i läroplanstexten sin 
första koppling till individens ansvar för sin egen utveckling. Att eleven 
genom utbildningen ska ”finna sin unika egenart” för att ”i ansvarig fri-
het” kunna delta i samhällslivet, beskrivs i det inledande kapitlet som ett 
grundläggande värde.224 Uttrycket ”självdisciplinerad” som återfinns i Lgr 
69, har försvunnit i Lpo 94, men andemeningen finns kvar. Att discipli-
nera sig själv är att kontrollera sig själv och att hålla sig i styr i förhållan-
de till de regler som finns. I Lpo 94 ska eleven disciplinera sig till frihet, 
ansvar och inflytande för att utvecklas till en samhällsmedlem som deltar 
i samhället i den ansvariga frihet som omtalas.225 Att hitta sig själv och 
lära känna sig själv framställs sålunda som en av de viktigare uppgifterna 
för eleven under sin skoltid. Det personliga ansvaret och förmågan till 

222 James, Jenks & Prout, 1999, s. 56
223 Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
224 Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag
225 Ibid
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inflytande ska vidare utvecklas genom att arbetet bedrivs i demokratiska 
arbetsformer. Det handlar om att få vara med och planera och utvärdera 
undervisningen och att kunna välja kurser, aktiviteter och ämnen.226 Det 
slutgiltiga målet är att eleverna ska bli ”ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”.227

En elev som planerar, genomför och utvärderar
Styrningen mot ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” 
har fört med sig en förskjutning av makten mellan lärare och elever. Elev-
ens rättighet att vara med och planera och utvärdera undervisningen har 
orsakat debatt både inom och utom skolan. Frågor kring hur elever kan 
vara med och planera och utvärdera sådant de har ringa kunskap om, har 
de senaste 15 åren ofta varit fokus för professionella samtal mellan lärare. 
För att fostra elever till självständiga, ansvarskännande människor med 
förmåga till inflytande, har skolans lärare tvingats utveckla nya arbetssätt 
där eleven ges möjlighet till en hög grad av frihet beträffande innehåll och 
arbetssätt. Dessa ”nya” arbetssätt är en produkt från skolans praktik och 
ses av lärare som en nödvändighet för att eleven ska ges den möjlighet till 
det inflytande som läroplanen föreskriver. Elevaktiva arbetssätt kan sägas 
ha utarbetats av lärare för att möjliggöra skapandet av en självständig elev. 
Arbetssätten har blivit en teknik för att konstruera det autonoma subjek-
tet.228 Lärares iscensättande i klassrummet av läroplanens mål medför att en 
självstyrande, positiv och empatisk elev konstrueras i klassrummet.229 Vilka 
konsekvenser sådana arbetssätt har, har än så länge utforskats i ganska liten 
skala. Mycket pekar dock på att sociokulturella faktorer, såsom föräldrar-
nas utbildningsbakgrund, har än större betydelse för hur väl eleven klarar 
sin skolgång jämfört med i traditionell undervisning.230 

Lgr 69: Gruppens gemenskap och individens självständighet
I vilken utsträckning individen är ansvarig inför sig själv respektive inför 
andra människor har förändrats under senare decennier.231 Ansvaret förefaller 
att mer och mer förskjutas i riktning mot den enskilda individen. När det 
gäller individens förhållande till kollektivet kan en liknande förskjutning 

226 Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
227 Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag: Skolans uppdrag
228 Krejsler, 2006
229 Bartholdsson, 2007
230 Österlind, 1998, 2005 red., har skrivit om företeelser som loggböcker och ”eget arbete” 

i både grundskola och gymnasium. Selberg, 1999, har skrivit sin avhandling om elevers 
olika erfarenheter av elevinflytande i lärandet. 

231 Hultqvist, 1990
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ses.232 I läroplanen från 1969 bildar samhället, arbetet och tankar om jäm-
likhet en självklar bakgrund och utgångspunkt för egenskaper och hand-
lingar hos individen. Människan beskrivs i första hand som en medborgare 
i ett samhällskollektiv, även om vikten av personlig utveckling framhålls. 
Att verka i gemenskap med andra och att vara en aktiv samhällsmedborgare 
anses som grundläggande för den demokratiska människan. När det gäller 
samhällsutvecklingen intar Lgr 69, som tidigare sagts, ett framtidsperspek-
tiv där framtiden antas komma med nya krav och ändrade förutsättningar. 
Skolan och samhället ska samspela och skolan ska vara en positiv skapande 
kraft i den utvecklingen. Utbildningen strävar efter att ge människorna en 
likhet i kunskaper och normer och dessa kunskaper och normer bör i hu-
vudsak vara gemensamma, enligt Lgr 69. Detta förhållande omtalas i termer 
av den gemensamma referensram som grundskolan vill ge alla medborgare. 
Människan framskrivs som en individ som bör få utveckla sina personliga 
förutsättningar med syftet att på bästa sätt kunna ingå i samhällsgemenska-
pen som en duglig medborgare. I samhället arbetar man, och arbetet till-
skrivs stor vikt. I skolan ska man skapa goda arbetsvanor och eleverna bör 
lära sig ”att hysa aktning för varje slag av väl utfört arbete”.233 Skolan bör, 
enligt Lgr 69, också ta sig an orättvisor av ekonomisk art i samhället och 
utjämna skillnader i värderingen av olika yrken. Lgr 69 beskriver ett sam-
tida, för alla välkänt, svenskt samhälle, där de flesta gör lika även om man 
tillåts vara ”lite olika”. Människan är i första hand en del av ett kollektiv 
och som sådan bör hon utveckla sina personliga anlag i syfte att hitta sin 
rätta plats i detta kollektiv. 

Lpo 94: Individens unika egenart
I Lpo 94 konstateras tidigt i texten att vårt samhälle har grundläggande 
värden som skolan ska förankra hos eleven men att det också är skolans 
uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart. Utifrån det gemensamma 
och det unika ska individen ”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet”.234 Samhället beskrivs som rörligt med en kulturell mång-
fald, där det är av vikt att individen skapar sig en trygg identitet. Skolan ska 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet som ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Skolan ska vidare förmedla kunska-
per som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver 
enligt Lpo 94. Genom ett dynamiskt tänkande ska eleverna utveckla en be-
redskap för framtiden. Verkligheten beskrivs som komplex och med snabb 

232 Med kollektivet avses i det här sammanhanget den samling människor som omger indi-
viden i olika sammanhang; på arbetet och i skolan, i familjen och på fritiden. 

233 Lgr 69 s.13
234 Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
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förändringstakt. Globala sammanhang, internationalisering och kulturell 
mångfald används för att beskriva dagens samhälle. I detta samhälle finns 
individen som förväntas vara ansvarskännande och delaktig och ha ett eget, 
unikt förhållningssätt till omvärlden, dock med rötter i värderingar som an-
tas vara gemensamma för (det svenska?) samhället. I Lpo 94 beskrivs världen 
som mer okänd och i ständig rörelse. I denna värld antas de flesta göra olika 
även om vissa saker är ”lite lika”. Människan är i första hand en oberoende 
individ, möjligtvis tillhörande en mindre grupp människor, och förväntas 
ha stort ansvar och inflytande över sin egen tillvaro och framtid. 

Vid en jämförelse mellan de två läroplanerna avseende synen på män-
niskan i samhället, förs i Lgr 69 det svenska samhället fram som en tydligt 
gemenskapsfrämjande faktor. Det är i det svenska samhället som eleven i 
framtiden ska göra sin medborgerliga plikt. Detta samhälle förefaller inte 
behöva någon närmare beskrivning eftersom det är väl känt av alla som lever 
där. Det framtida samhället beskrivs i termer av ett krav på ökad solidaritet 
mellan människorna. I Lpo 94 är däremot det svenska samhället och tän-
kandet om det gemensamma i stort sett frånvarande. Samhället beskrivs i 
större utsträckning som varande en del av världen, där olika kunskaps- och 
normsystem existerar sida vid sida och där det gäller för individen att hitta 
sin identitet med hjälp av de gemensamma värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. Ett mer ”okänt” samhälle beskrivs, där många olikheter finns 
som individen ska förhålla sig till. Samhällsgemenskap är i Lpo 94 ett okänt 
begrepp och den samhörighet och gemenskapskänsla som omtalas i Lgr 69 
och som är målet för den personligt utvecklade människan/medborgaren, 
lyser med sin frånvaro. Idéer om samvaro i samhället har ersatts med tankar 
om ansvarig frihet där den enskilda människan tar ansvar och är delaktig. 

Ett rationellt styrande av uppträdandet 
Som tidigare konstaterats styr samhället idag sina medborgares uppträdan-
de i specifika riktningar och fostrar en medborgare som förväntas vara för-
valtare av sitt eget liv och sina egna tillgångar. Den svenska skolan av idag 
fostrar elever som så småningom ska bli konsumenter på denna valfrihets-
marknad, genom att redan i förskolan inpränta betydelsen av att välja rätt. 
Den statliga styrningen av eleven som sker i form av utbildningspolitiska 
beslut, vilar på en utbredd övertygelse om att människors uppträdande går 
att reglera genom föreskrifter av olika slag och på olika samhällsnivåer. Ett 
för samhällets utbildning väl genomarbetat regelverk i form av lagstiftning, 
förordningar och övriga typer av dokument, ska se till att det inte uppstår 
några ”glapp” i samhällets formande av individen. I både internationella 
och nationella dokument rörande barns uppfostran och utbildning, finns en 
väl etablerad föreställning om den ”röda tråd” som i form av konsekventa 
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och urskiljbara värderingar och förhållningssätt ska löpa genom samhällets 
olika verksamheter som till exempel sjukvård, förskola och skola.235 Denna 
tråd i form av värderingar är tänkt att löpa genom utbildningens alla ni-
våer från förskola till universitet och förväntas fungera som en garant för 
likvärdighet och likabehandling. Olika myndigheters syn på barnet/eleven 
ska ha sin utgångspunkt i internationella dokument som exempelvis FN:s 
barnkonvention och dessa tankar är tänkta att sedan ligga till grund för 
nationell lagstiftning, läroplanstext, kommunala skolplaner och lokala ar-
bets- och handlingsplaner. Skolverket framhåller i en rapport att innehållet 
i skollag, läroplaner och kursplaner i Sverige i hög grad genomsyras av vad 
som sägs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i konven-
tionen om barnets rättigheter.236

Egoistisk bekvämlighet kontra osjälviskhet och hjälpsamhet
I läroplansstudiens första analyssteg konstaterades att vissa av de förmågor 
som återfinns i Lgr 69 nu skulle förefalla otidsenliga och ålderdomliga om 
de förekom i pedagogiska dokument. Idag talar vi relativt sällan om vikten 
av noggrannhet eller ett metodiskt förhållningssätt. Ändå vill jag påstå att 
vissa av de förmågor och egenskaper som förekommer i Lgr 69 men som 
inte återfinns i vår nuvarande läroplan, kan ses som grundläggande förut-
sättningar för en väl fungerande samvaro mellan människor. I familjen, på 
arbetet, i skolan och på fritiden uppskattas alltjämt egenskaper som ärlighet 
och hjälpsamhet, liksom noggrannhet och uthållighet (se tabell 1, s.x). Ett 
visst mått av självdisciplin förväntas faktiskt av alla och envar och att tala 
sanning och vara någorlunda rättvis är alltjämt egenskaper som värdesätts i 
2000-talets samhälle. I Lpo 94 återfinns förmågor och egenskaper – exem-
pelvis respekt, tolerans och solidaritet – som inte längre är i fokus på samma 
sätt som ansvar och inflytande. Begreppet solidaritet till exempel, förekom-
mer alltmer sällan i samtal och debatt om skola eller arbetsliv. Förmågor som 
idag prioriteras i anställningsintervjuer, platsannonser, läroplaner, policys 
eller verksamhetsplaner – självständighet, kreativitet, argumentationsförmå-
ga och kritiskt tänkande – riskerar att övergå till att bli elitistiska förmågor 
som endast gagnar vissa konkurrenskraftiga grupper i samhället, om inte 

235 Uttrycket ”den röda tråden” kan härledas till två olika historiska sammanhang. 1) I gre-
kisk mytologi räddade sig kung Theseus ut ur Minotaurus labyrint genom att följa en röd 
tråd, som han lade ut när han gick in. Garnnystanet och idén hade han fått av Ariadne 
och principen kallas ofta Ariadnes tråd. http://sv.wikipedia.org

 2) Danskar och svenskar sägs ha tagit uttrycket från Goethes roman Valfrändskaperna. 
Ursprungligen ska den röda tråden ha vävts in i flottans tågvirke för att förhindra stöld. 
www.popularhistoria.se I överförd bemärkelse betecknar den röda tråden ett ledmotiv, 
en tanke eller en handling som håller ihop en berättelse. www.susning.nu 

236 Skolverket, 1994, rapport 94:122 
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förmågor som att visa respekt, att vara tolerant, generös och solidarisk (se 
tabell 2) framhålls. Inflytande måste kombineras med respekt, självsäkerhet 
med tolerans, aktivitet med reflektion och så vidare, för att samvaron mel-
lan människor ska kunna vara så harmonisk som möjligt. 

Att vi idag kan läsa tidningsrubriker i stil med ”Är det omodernt med 
hyfs?” eller ”Från pluggskola till flumskola” kan ses som ett resultat av vär-
dekonflikter mellan olika grupper av människor.237 Vulgära utryck sätter 
ofta ord på något som berör människor djupt och rubriker av den här typen 
antyder att vi i Sverige har förflyttat oss från ett pålitligt utbildningssystem 
där ordning och reda rådde, till ett system där upplösningen breder ut sig 
såväl kunskapsmässigt som moraliskt. Ofta kan vi i svenska tidningar läsa 
att eleverna har bristande kunskaper i det mesta och att ordningen i sko-
lan är allt annat än god. Finns det någon förklaring till varför skolan just 
i vår tid så ofta svartmålas i media? Ett sätt att förstå problemet kan vara 
att leta efter förändringar i föreställningen om människans ”sanna natur” 
och jämföra med nyare föreställningar. Idag skrivs övertygande om män-
niskan som lärande, nyfiken och ifrågasättande, idéer som inte fick samma 
utrymme för ett antal decennier sedan. I ett samhälle finns, som tidigare 
konstaterades, alltid rester från en annan tid med andra värderingar. Dessa 
värderingar existerar parallellt med nyare idéer om hur människan ska vara 
och vad vi ska ha skolan till.238 

Idag lever vi i en övergångstid mellan det moderna industrisamhället och 
det nyare, postmoderna, IT-baserade kommunikationssamhället. När nya 
och äldre ideal väsentligen skiljer sig åt uppstår konflikter och skilda intressen 
ställs mot varandra. Beteckningen ”flumskola” är ett uttryck som uppstått 
i övergången mellan ett äldre och ett nyare samhälle. Det har kommit till i 
skarven mellan en äldre, mer auktoritär styrningsmentalitet och ett nyare, 
mindre maktfullkomligt sätt att tänka kring styrning. ”Flummet” beteck-
nar förmodligen ett antagande om att skolans undervisning devalveras och 
att kunskaper degraderas när eleverna ges alltför omfattande rättigheter och 
stort inflytande över undervisningens innehåll och form. Uttrycket ”hyfs” 
är något som inte, enligt belackarna, finns i flumskolan. Ordet hyfs, som 
ofta ses tillsammans med ”ordning och reda” hör hemma i ett samhälle med 
andra värderingar än dagens, där solidaritet mellan människor, självdisci-
plin samt gemensamma kunskaper och värderingar prioriteras. Idag har en 
värdeförskjutning ägt rum i form av att den kollektiva solidariteten i allt 
överordnad grad har ersatts med en fokusering av individens eget ansvar.239 

237 Rubrikerna är påhittade, men illustrerar väl den ton som dags- och kvällspress använde 
under valåret 2006. 

238 Hultqvist i Hultqvist & Pettersson, 1995, s. 27
239 Ritzén, 2003, s. 119
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Genom dagens fixering av individens rättigheter och individuella frihet ris-
kerar ansvaret gentemot andra att urholkas. En ”egoistisk bekvämlighet” 
kan bli resultatet av denna retorik med följden att osjälviskhet och hjälp-
samhet inte framstår som attraktiva förmågor.240 

Sammanfattning

I första hand kan användningen av begreppet governmentality i läroplans-
studien medverka till att betrakta läroplanernas bild av idealeleven som en 
mycket medveten politisk styrning mot vissa specifika mål. Samhällets högst 
medvetna intentioner att skapa ett subjekt med specifika förmågor och egen-
skaper som ska passa dagens och morgondagens samhälle, framträder med 
all tydlighet. Men hur går då begreppen makt och styrning ihop med indi-
videns ökade ansvar och inflytande? Ansvar och frihet kan tillsammans med 
inflytande, flexibilitet och reflexivitet sägas vara några av de förmågor som 
kännetecknar det sena 1900-talets autonoma subjekt. Bilden av det auto-
noma subjektet har färdats runt jorden såväl inom utbildning som forsk-
ning de senaste decennierna och är fortfarande i hög grad verksamt i utbild-
ningsdiskursiva sammanhang.241 Föreställningen om den självständiga och 
ansvariga människan har uppstått tillsammans med idéerna om det demo-
kratiska samhället. Det ses av många inte längre som förenligt med demo-
kratiska värderingar att bygga ett samhälle som styr människor genom yttre, 
bestraffande institutioner. Nutida styrning handlar i stället om att reglera 
människors uppträdande så att de – oberoende av ett yttre, auktoritärt och 
dominerande maktutövande – kan styra sig själva och varandra i linje med 
uppsatta mål. Dagens barn övervakar till stor del sig själva och kan på så sätt 
sägas vara sina egna polismän.242 Det som vid en första anblick kan tyckas 
som en frihet från inblandning och tvång i termer av individens eget ansvar 
och inflytande – det vill säga en form av icke-styrning – betraktas i termer av 
governmentality som effekter av en avsiktlig och överlagd styrning. Individens 
frihet att själv välja och ta ansvar för sina val i stort som i smått, handlar alltså 
om en medveten och mycket raffinerad form styrning där begreppet frihet 
utgör en maktfaktor i styrningen av uppträdandet.243 Denna frihet är inte i 
första hand frihet från något, till exempel olika slag av straff eller förtryck, 

240 Ritzén, 2003, s. 119
241 Dahlberg i Bloch m fl, 2003
242 James, Jenks & Prout, 1999, s. 56
243 Rose, 1999, har gett sin bok titeln ”The Power of Freedom”, frihetens makt. Talet om 

frihet används för att styra människor mot att bli de autonoma subjekt som samhället 
önskar. 



103

utan handlar mer om friheten att göra de rätta valen, där det som är sant och 
rätt baseras på ett tänkande kring vad som betraktas som normalt.

Ansvarstanken i Lpo 94 har sin första koppling till individens ansvar för 
sin egen utveckling. Det slutgiltiga målet är att eleverna ska bli ”ansvarskän-
nande människor och samhällsmedlemmar”.244 

Ansvaret förefaller dock att mer och mer förskjutas i riktning mot den 
enskilda individen. När det gäller individens förhållande till kollektivet kan 
en liknande förskjutning ses. Denna styrning mot ett ökat ansvartagande för 
eleven har inneburit en förskjutning av makten mellan lärare och elever. För 
att fostra elever till självständiga, ansvarskännande människor med förmåga 
till inflytande, har skolans lärare tvingats utveckla nya arbetssätt där eleven 
ges möjlighet till en hög grad av frihet beträffande innehåll och arbetssätt. 
Dessa ”nya” arbetssätt är en produkt från skolans praktik och ses av lärare 
som en nödvändighet för att eleven ska ges den möjlighet till det inflytande 
som läroplanen föreskriver. Elevaktiva arbetssätt kan sägas ha utarbetats av 
lärare för att möjliggöra skapandet av en självständig elev. Arbetssätten har 
blivit en teknik för att konstruera det autonoma subjektet.245

Lgr 69 beskriver ett samtida, för alla välkänt, svenskt samhälle, där de 
flesta gör lika även om man tillåts vara ”lite olika”. Människan är i första 
hand en del av ett kollektiv och som sådan bör hon utveckla sina person-
liga anlag i syfte att hitta sin rätta plats i detta kollektiv. I Lpo 94 beskrivs 
världen som mer okänd och i ständig rörelse. I denna värld antas de flesta 
göra olika även om vissa saker är ”lite lika”. Människan är i första hand en 
oberoende individ, möjligtvis tillhörande en mindre grupp människor, och 
förväntas ha stort ansvar och inflytande över sin egen tillvaro och framtid. 
Vid en jämförelse mellan de två läroplanerna avseende synen på männis-
kan i samhället, förs i Lgr 69 det svenska samhället fram som en tydligt 
gemenskapsfrämjande faktor. Det är i det svenska samhället som eleven i 
framtiden ska göra sin medborgerliga plikt. Detta samhälle förefaller inte 
behöva någon närmare beskrivning eftersom det är väl känt av alla som lever 
där. Det framtida samhället beskrivs i termer av ett krav på ökad solidaritet 
mellan människorna. I Lpo 94 är däremot det svenska samhället och tän-
kandet om det gemensamma i stort sett frånvarande. Samhället beskrivs i 
större utsträckning som varande en del av världen, där olika kunskaps- och 
normsystem existerar sida vid sida och där det gäller för individen att hitta 
sin identitet med hjälp av de gemensamma värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. Ett mer ”okänt” samhälle beskrivs, där många olikheter finns 
som individen ska förhålla sig till.

244 Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag: Skolans uppdrag
245 Krejsler, 2006



104



105

DEL III



106

Kapitel 8. Om elevstudiens analys och tolkning 

I kapitel 2 gavs en samlad bild av utgångspunkter, urval, överväganden och 
beslut rörande avhandlingens båda studier. I det här kapitlet redogörs för 
frågor som behandlar kontext, bearbetning, tolkning och analys av elev-
studien. I kapitlet avhandlas även tillförlitlighet, giltighet och generaliser-
barhet. Som tidigare nämnts bygger elevstudien på ett empiriskt material 
som består av sex gruppsamtal med tjugo elever. Samtalen är inspelade i 
skolmiljö och har förts med eleverna under deras ordinarie skoltid. Elev-
grupperna har utgjorts av klassrummets arbetsgrupper (bordsgrupper) med 
2-4 elever i varje grupp. 

Elevstudiens syfte ännu en gång 
Elevstudiens syfte som tidigare redovisats i kapitel 2, är:
 
•	 Att	uppmärksamma	innehållet,	det	vill	säga	vad-frågan,	i	barnens	berät-

telser om att lyckas respektive misslyckas som elev samt spegla reaktio-
nerna på det som sägs

•	 Att	spåra	antydda	regler	för	uppträdandet	i	elevernas	berättelser
•	 Att	urskilja	olika	språkliga	positioneringstekniker	och	hur	de	verkar	
•	 Att	lyfta	fram	olika	subjektspositioner	och	deras	eventuella	konsekven-

ser 

Undersökningens kontext 
Ett empiriskt material blir till i en viss kontext och genom att redovisa denna 
kontext ökar möjligheterna för läsaren att kontrollera och bedöma de tolk-
ningar som görs.246 Ska man då se kontext någonting tillfälligt, något som 
skapas här-och-nu eller som något som har viss varaktighet och stabilitet? 
Utgörs kontexten av den fysiska omgivningen eller består kontexten av de 
mentala processer som blir till i ett visst sammanhang? Man kan definiera 
en kontext i både en bredare och en snävare mening. Kontexten kan utgö-
ras av skolan som institution, en bredare kontext som hela tiden finns där, 
men också av en tillfällig situation, som till exempel en samtalssituation. 
Enligt Cicourel är kontext en institutionell inramning av aktiviteter, där 
situationell eller lokal kontext skapas.247 Skolan som institution skapar och 
utgör en slags övergripande kontext, där närvaroplikt och en mängd andra 
kontrollfunktioner präglar verksamheten. Den institutionella inramningen 

246 Strandell, 1994, s. 41
247 Ibid s. 27, med hänvisning till Cicourel, 1987, s. 218.
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leder människor i en viss riktning och skapar därmed bestämda befogenheter. 
Plikter och ansvar fördelas gällande de fastställda aktiviteterna (olika typer 
av undervisning) som sker i speciella rum och på bestämda tider. Även del-
tagarnas sociala position i förhållande till aktiviteten bestäms. Inom denna 
institutionella kontext skapas situationella eller lokala kontexter. 

Som samtalsledare är jag en ”annorlunda vuxen”248 i skolsammanhanget. 
Jag är inte vaktmästare, rektor, lärare, elevassistent eller förälder. För bar-
nen är jag en vuxen som på något sätt har med skolan att göra och där jag 
har den vuxnes auktoritet i förhållande till de barn jag samtalar med. Vi 
befinner oss i en situation och i en omgivning som medverkar till hur sam-
talen förlöper och där sammanhanget påverkar oss så att vi talar om vissa 
saker på ett visst sätt. Det faktum att jag är vuxen, att barnen är elever och 
att vi håller till i deras skola påverkar samtalet på olika sätt. Eleverna och 
jag skapar samtalets kontext i situationell mening och mot bakgrund av ett 
institutionellt sammanhang. De frågor jag ställer till eleverna skulle sanno-
likt få annorlunda svar om de skedde med föräldrar i hemmiljö eller med 
en kurator inom skolhälsovården. Samtalet skulle sannolikt också förflyta 
på ett annat sätt om en förälder eller en av barnens lärare skulle prata med 
eleverna om att vara en bra och lyckad elev.

Möjliga sätt att vara elev
Vid bearbetningen av samtalen betraktar jag inte eleverna som individer som 
har ett inneboende sätt att vara i den meningen att var och en är en speciell 
sorts flicka eller pojke som blir en viss sorts elev. Jag betraktar dem som barn 
som i den aktuella situationen görs och gör varandra till olika slags elever (se 
kapitel 6). Det som visar sig i studien är en rad möjliga sätt att vara elev i den 
situation som eleverna befinner sig i just då. De interaktionsmönster som 
framkommer mellan barnen under samtalen och som redovisas i följande 
kapitel, gäller endast själva samtalssituationen och kan inte förväntas gälla 
på samma sätt på andra platser där andra omständigheter råder. Samtalen 
ger inte svar på hur barnen agerar sinsemellan då inga vuxna finns i deras 
omedelbara närhet, till exempel på raster eller på väg till och från skolan. 
Samtalen med de nioåriga flickorna och pojkarna kan däremot upplysa oss 
om hur elever resonerar om sitt elevskap tillsammans med en vuxen som på 
något sätt representerar skola och utbildning och där kontexten och skolans 
dominerande diskurs anger vad som är möjligt att säga och göra. Intervjusi-
tuationen – ett samtal mellan en vuxen (tidigare lärare) och ett antal elever 
– kan därför sägas på många sätt likna situationen i klassrummet där kom-
munikationen präglas av en asymmetrisk maktrelation.

248 Strandell, 1994, s. 34
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Analysschemat och dess användning
Bakom besluten om hur ett empiriskt material ska analyseras ligger alltid 
vissa, specifika teoretiska förutsättningar. Så tillåter till exempel hermeneu-
tiska och postmoderna förståelseformer en mängd legitima tolkningar där 
en öppenhet för kvalitativ mångfald råder.249 Avhandlingens teoretiska per-
spektiv bygger som tidigare framgått, på Foucaults och Rose’s governme-
ntalitytänkande. Jag har funnit att de engelska forskarna Pam Alldred och 
Erica Burman ger mig goda möjligheter att applicera Foucaults’och Rose’s 
diskursanalytiska perspektiv samt deras governmentalitybegrepp på barns 
interaktion.250 I antologin ”Researching Childrens Experience” som behand-
lar utforskandet av barns erfarenhet, bidrar författarna med ett avsnitt om 
hur man kan använda sig av ett diskursanalytiskt tänkande i samband med 
samtal med barn.251 Deras tänkande och metod går ut på att belysa olika 
subjektspositioner bland barn och att ställa sig frågor kring dessa positio-
ners konsekvenser. I min analys av de utskrivna elevsamtalen har jag låtit 
mig inspireras av Alldred och Burman. De frågeställningar som författar-
na använder stämmer väl överens med elevstudiens syfte och med hjälp av 
analysens frågor kan jag i materialet fokusera sådant som rör elevers upp-
trädande. Jag har valt de delar av Alldred’s och Burman’s analysmetod som 
jag anser passar syfte och undersökningsmaterial och gjort vissa mindre 
förändringar i frågeställningarna:252 Alldred’s och Burman’s ursprungliga 
analysschema återfinns som bilaga 3.

I. Subjekt – objektförhållandet: Vem talar om vad? 
	•	Olika	uttryck	för	bemästrandet	den	diskursiva	praktiken
	•	Elevskapets	antydda	regler
II a. Samtalets sociala hierarkier och subjektspositioner
	•	Vem	kan	säga	vad?	Vem	talar	när?
	•	Vilka	reaktioner	finns	på	det	som	sägs?
	•	Vilka	olika	subjektspositioner	framträder?
II b. Positioneringsprocessen
•	Interaktionsmönster:	vem	pratar	med	vem?
•	Betydelsen	av	kön
•	Tekniker	vid	positioneringsarbetet:	hur	används	språket	som	redskap	för	positionering?
II c. Konsekvenser av olika subjektspositioner
	•	Vilka	rättigheter	och	skyldigheter	medför	olika	subjektspositioner?
	•	Vad	händer	den	som	inte	följer	antydda	regler?	
	•	Vilka	”straff ”	finns	för	dem	som	inte	underkastar	sig	de	rättigheter	och	skyldigheter	som 
   medföljer en viss subjektsposition?

Tabell 5. Bearbetning av Alldred och Burmans diskursanalytiska metod

249 Kvale, 1997, s. 187-190
250 Alldred & Burman i Greene & Hogan, 2005
251 Alldred & Burman i Greene & Hogan, 2005
252 Se Greene & Hogan, 2005, s. 187
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För att få en första överblick över materialet avseende subjekt – objektför-
hållandet, har de sex samtalen delats in i olika episoder beroende på innehåll. 
Dessa episoder har fått rubriker och numrerats utifrån grupp och innehåll, 
till exempel ”III:17 Ska de vuxna veta?” eller ”IV:9 Ska alla bestämma?”. 
De romerska siffrorna betecknar gruppens nummer, varefter episodens 
nummer följer. 

Som ett andra steg har episoderna ytterligare strukturerats i form av te-
man som svarar mot subjekt – objektförhållandet. Vad talar eleverna om 
och vilka värderingar blir synliga? Rubrikerna i detta avsnitt har skapats ut-
ifrån innehållet i elevsamtalen. De utsagor som citeras i kapitel 8 och 9 är 
utvalda för att belysa elevernas erfarenheter av olika aspekter av elevskapet. 
Härvidlag citeras både utsagor som kan betraktas som vanligt förekomman-
de bland eleverna, samt sådana som är av mer speciell art. Analysens tredje 
och fjärde steg innebär ett synliggörande av samtalets sociala hierarkier och 
subjektspositioner. I episoderna lyfts de subjektspositioner fram som skapas 
i samtalen samt de positioneringstekniker eleverna begagnar sig av. Rättig-
heter och skyldigheter som följer med olika subjektspositioner blir synliga, 
liksom eventuella konsekvenser av att inte rätta sig efter de förpliktelser och 
det ansvar som ackompanjerar en viss position. 

En risk man alltid tar i analysen av ett material som ska tolkas kvalita-
tivt, är att läsaren kan tycka att de utvalda episoderna inte speglar det un-
dersökaren säger sig vilja visa. Urvalet och analyserna av episoderna kanske 
av en utomstående läsare ibland framstår som lösryckta och kan kanske av 
någon förefalla ha en klen eller rentav felaktig förankring i sammanhanget. 
En undersöknings validitet och reliabilitet är alltid omgärdad av frågor i 
tolkande forskning och kriterierna för att bedöma detta kan vara problema-
tiska. Här kan bara tolkningar erbjudas, inte sanningar eller falsarier. Em-
pirin i sin helhet bevisar ingenting, det finns ingen sanning nergrävd i den 
som man kan hitta om rätt person gräver tillräckligt djupt på rätt ställe.253 
Var och en måste ställa sina frågor till materialet och dessa frågor är präg-
lade av undersökarens tidigare förståelse av det undersökta. 
 
Sambandet mellan syfte, analysfrågor, tolkning,  
redovisning och analys 
Tabellen nedan har för avsikt att ge en överblick av sambandet mellan elev-
studiens syfte, analysfrågorna, tolkning och resultatredovisning samt ana-
lys. Av tabellen framgår även i vilket kapitel de olika delarna återfinns. I ta-
bellens första kolumn beskrivs punkterna i elevstudiens syfte. I den andra 
kolumnen återfinns de frågor som ställs till datamaterialet (tabell 4) och i 

253 Strandell, 1994, s. 40
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den tredje kolumnen beskrivs i vilken form resultatet redovisas. Den sista 
kolumnen visar i vilket kapitel de olika analysstegen behandlas.

Elevstudiens 
syfte

Analysmetodens olika 
steg (se tabell 4)

Tolkning, redovisning och 
analys

Behandlas 
i kapitel

1) att uppmärksam-
ma innehållet i bar-
nens berättelser om 
att lyckas respek-
tive misslyckas som 
elev samt spegla re-
aktionerna på det 
som sägs

I. Subjekt-objektförhål-
landet: Vem talar om 
vad?
Olika uttryck för bemäs-
trandet av den diskursiva 
praktiken

Tolkning och redovisning sker 
under följande rubriker: 
– Att bemästra olika situationer
– Att behärska sin kropp och 
   kontrollera sina känslor
– Beröm och uppskattning
– Att klara sig själv och att  
   vara snäll
– Kamrater och lekar
– Att bestämma över andra
– Att göra fel och veta om det
– Osäkerhet om vad som gäller
– Straff
– Tvång och tråkiga saker
– I de diskursiva utmarkerna

Kapitel 8

2) att spåra antydda 
regler för uppträ-
dandet i elevernas 
berättelser

I. Subjekt-objektförhål-
landet forts.
Elevskapets antydda regler

Analysen påbörjas under följan-
de rubriker:
– Att styra sig själv och andra
– Att lära sig bemästrandets 
   konst
– Olika aspekter av bemästrande
– Diskursiv medvetenhet
– Elevskapets antydda regler
– Dumma flickor och dumma 
   pojkar 

Kapitel 8

3) att urskilja olika 
språkliga positione-
ringstekniker och 
hur de verkar

II a. Samtalets sociala 
hierarkier och subjekts-
positioner:
– Vem kan säga vad?
– Vem talar när?
– Vilka reaktioner finns på 
   det som sägs?
– Vilka olika subjektsposi- 
   tioner framträder?

Analysen fortsätter under följan-
de rubriker:
– Samtalets inledningsskede: 
   Alm-, Björk-, Ceder-, Ek-, 
   Fläder- och Grangruppen
– Det fortsatta positionerings- 
   arbetet:
   Alm-, Björk-, Ceder-, Ek- 
   Fläder- och Grangruppen

Kapitel 9
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4) Att lyfta fram  
olika subjektspo-
sitioner och deras 
eventuella konse-
kvenser

II b. Positionerings- 
processen:
– Interaktionsmönster 
– vem talar med vem?
– Betydelsen av kön
– Tekniker vid positione- 
 ringsarbetet
II c. Konsekvenser av 
olika subjektspositioner
– Vilka rättigheter och 
   skyldigheter medför  
   olika subjektspositioner?
– Vad händer den som 
   inte följer antydda  
   regler?
– Vilka ”straff ” finns för 
   dem som inte under- 
   kastar sig de rättighe- 
   ter och skyldigheter som 
   medföljer en viss sub- 
   jektsposition?

– Subjektspositioner och köns- 
   tillhörighet (tabell 6 & 7, s.x)
– Betydelsen av kön
– Elevernas språkliga tekniker i 
   positioneringsarbetet

Kapitel 9

Tabell 6. Syfte, analysfrågor och redovisning

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet
Den reflexivitet som forskaren visar under forskningsprocessen är av störs-
ta vikt och är avgörande för frågan om undersökningens reliabilitet.254 En 
fråga jag ställt mig själv många gånger under mitt skrivande, har varit hur 
den kunskap som genereras kan betraktas utifrån frågan om kunskapens 
giltighet och tillförlitlighet. Mina funderingar har kretsat kring huruvida 
studiens resultat berättar om något som är av mer allmän karaktär, något 
som går utöver den specifika situation som jag och barnen befann oss i un-
der samtalens gång, eller om resultatet av samtalen är helt och hållet här-
och-nu-orienterat. Å ena sidan kan självklart inga anspråk göras beträffande 
det som traditionellt kallas generalisering av resultat eftersom studien gjor-
des med ett relativt litet antal deltagare under en period av några månader. 
Å andra sidan finns det ingenting som säger att de här barnens berättelser 
skulle vara unika på något sätt, eller att deras sätt att agera i samtalssitua-
tionen avviker från hur flertalet barn i vårt land förhåller sig till elevska-
pet. Det finns ett stort antal möjliga sätt att vara elev och studien visar hur 
ett antal elever resonerar om att lyckas och misslyckas som elev och vilka 
tekniker de har när de interagerar med de andra i gruppen. Det som fram-
kommer under analysarbetet bedömer jag vara subjektspositioner och po-
sitioneringstekniker av mer allmän karaktär som sannolikt förekommer 
överallt där det finns elever. 

254 Alldred & Burman i Green & Hogan, 2005, s. 188
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Med öppenhet för mångfalden av skilda meningar i lokala sammanhang255 
har jag haft för avsikt att utifrån ett litet underlag i en lokal skola, bidra till 
en ökad kunskap om hur barn görs och gör sig själva till olika slags elever. 
Tonvikten ligger alltså på det lokala sammanhanget och den kunskap som 
byggs upp är situerad kunskap. Polkinhorne menar att man kan bedöma en 
undersöknings validitet utifrån vissa kvalitetskriterier.256 Jag har genomgå-
ende försökt använda mig av Polkinhorne genom att ställa följande frågor 
till det material som produceras. 

•	 Vividness:	Livlighet – är texten levande/full av liv?
•	 Accuracy: Noggannhet – har datamaterialet behandlats med noggrannhet 

och precision?
•	 Richness:	Rikhaltighet – beskrivningarnas djup och den sensuella/estetiska 

dimensionen.
•	 Elegance: Stilfullhet, smakfullhet – att förena det huvudsakligen beskrivna 

i enkla och sparsamma uttryck

Jag tycker att materialet i elevstudien svarar förhållandevis bra mot de ovan 
uppräknade kriterierna.

255 Kvale, 1997, s. 45
256 Danaher & Briod, 2005, s. 225, refererar till Polkinhorne, 1983, s. 46
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Kapitel 9. Att vara en lyckad elev  
– vem talar om vad? 

Tolkning och analys – vem talar om vad och på vilket sätt? 

Redovisningssätt
I föregående kapitel beskrevs schematiskt hur samtalen har bearbetats och 
vilka frågor som ställts till materialet (Kapitel 6; tabell 4). I denna första 
del av elevstudien har en koppling gjorts mellan subjekt och objekt för att 
utröna vilket förhållande som råder dem emellan. Med andra ord har jag 
koncentrerat mig på att leta efter vem som säger vad och vilka värderingar 
som då blir synliga. Jag har dels letat efter vad eleverna har valt att tala om – 
till exempel vikten av att ha alla rätt på stavningsprovet eller det pinsamma 
i att välta bakåt när man gungar på stolen – dels vem som säger det samt 
hur det sägs. Elever har en mängd olika sätt att undan för undan lära sig 
att bemästra skolans diskursiva praktik. I varje avsnitt lyfts olika elevröster 
fram och tolkas, i avsikt att visa på den mångfald och variation som finns 
när barn talar om att lyckas respektive misslyckas som elev. 

Att bemästra olika situationer
Aron är en pojke som förefaller bemästra skolans diskursiva praktik helt och 
hållet. Han talar om både skolarbete och kamratumgänge, han uttrycker 
sig väl och med en säkerhet som visar att han tycker att han vet hur det ska 
vara på de flesta områden. Han ser snabbt till att han får ordet i början av 
samtalet och associerar omedelbart frågan om rätt och fel till matteboken. 
Han berättar om vikten av att tänka självständigt, att själv upptäcka vad 
som är fel och att sen räkna lite mer av det man gjort fel på så att man lär 
sig mer. (Episod I:5) Han använder många ord med anknytning till skol-
arbetet – jobba, fel, rätta, träna mer, extrauppgift, göra ut boken. (Episod 
I:4-6) När jag frågar om han kan göra fel på något annat sätt än att göra 
fel i en bok, svarar han 

Aron: Mm…ibland…när jag leker, exempel, då känner jag att ib-
land kanske jag blir sur på nån. Alltså jag blir inte ofta sur, men…
men det där måste jag säga förlåt till…till jag går och lägger mig på 
kvällen. Det känner jag liksom. Då tänker jag på skolan liksom…
då blir det liksom…nej, det där måste jag säga förlåt till. Och blir 
det inte, så blir det helt fel.
Lottie: Okej. Så om du har blivit sur på någon så tycker du inte att 
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det är riktigt rätt så…
Aron: Nä.
(Episod I:7)

För andra barn är det svårare att komma på situationer där de gjort rätt eller 
fel. Detta kan gälla kamratumgänge såväl som skolarbete. Brita som tidi-
gare under samtalet har svarat ”Jag vet inte” på nästan alla mina frågor och 
som förefaller lite lätt desorienterad i samtalssituationen, får vid ett tillfälle 
chansen att tala om något hon behärskar: 

Bosse: Vi lekte en lek och så skulle man göra en rondat och så var 
jag först och
så tänkte jag ”Vad är en rondat?”
Brita: Det vet jag! Det vet jag! (ivrigt, gällt)
Bosse: Ja, jag med (trött) 
Lottie: Rondat?
Bosse: Ja, det är så här – man hjular
Brita: Man hjular, mitt i hjulningen där slår man ihop bena och 
landar på bena
(Episod II:12)

Brita verkar påfallande nöjd med att hon äntligen kan bidra med något 
som hon kan och behärskar. Det Brita berättar hör inte till skolarbetet, 
utan avser en situation på skolgården där en av de ledande pojkarna i klas-
sen får som uppgift att göra en rondat, något som han inte vet vad det är. 
Brita visar med händerna hur benen ska vara i en rondat och förklarar att 
det här vet hon för hennes storasyster är elitgymnast. Att kunna göra saker 
med sin kropp är ett tema som ofta återkommer i barnens berättelser och 
att misslyckas när man ska springa, hoppa, kasta eller göra mål förknippas 
med något pinsamt och obehagligt.

Att behärska sin kropp och kontrollera sina känslor
Av materialet framgår tydligt att det gäller att kunna kontrollera sin kropp 
inom de ramar som diskursen anger. Eleverna sitter, går och springer på 
särskilda ställen och talar, klär sig och leker på bestämda sätt. Kontrollen 
över kroppen gäller såväl fysiska uttryck som förhållningssätt och värde-
ringar, kroppen inrymmer både tankar och handlingar. Talet och hur man 
behärskar sin röst liksom vad man kan göra med sin kropp – hoppa, springa, 
slå volter – är viktiga faktorer för hur man blir betraktad som elev bland 
barnen själva. Nioåringarna i studien ger uttryck för hur obehagligt och 
pinsamt det blir när de inte lyckas kontrollera sin kropp på det sätt de pla-
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nerat. Elevernas upplevda misslyckanden kan möjligen te sig banala ur ett 
lärarperspektiv, men är betydelsefulla för barnen. Det är något som man 
som elev minns länge och som förknippas med känslor av misslyckande. 
I följande samtalssekvens påminns Bengt om en händelse där han tippade 
bakåt på stolen så att han föll handlöst i golvet. Han beskriver det som en 
mycket pinsam situation där han gjorde bort sig ordentligt. 

Bosse: Jag vet nåt som du gjorde Bengt… luta bakåt med stolen
Bengt: Ja just det! Då gjorde jag bort mig (fniss). Ja…ja välte bak-
åt på min stol… (skratt)
Lottie: Du satt och vägde så här..?
Bengt:… och sen ”tjoff – tjoff ” (fniss)…(ohörbart)
Lottie: Hur var det då?
Bengt: Mm… pinsamt
Lottie: Det var det? Skämdes du efteråt eller?
Bengt: Aa (fniss)
Lottie: Det var ju en olyckshändelse? Hur kan du… hur kan det 
komma sig att du kände dig tjaskig för det?
Bengt: Alla började skratta
Bosse: Det gjorde alla (---) 
Bengt: (irriterat) Men det var ju det jag sa!
(Episod II:2)

Ibland kan till synes humoristiska situationer upplevas som att man gör 
bort sig. Att tappa en sko när man ska till att göra mål är en väldigt pinsam 
situation, tycker Evelina. 

Evelina: Jo just ja, en gång när jag skulle spela fotboll, det var här-
omdan, då skulle jag sparka boll och då hade jag… då var det så jät-
tenära att jag kunde skjuta mål. Då var jag jätte-jättenära och hade 
jättestor chans och då (fniss) sparka jag av mig skon så alla börja 
skratta, så skon landa på fönstret bara – poff! (vi skrattar) Det var 
jättepinsamt!
Lottie: Så skon flög iväg men inte bollen? (alla skrattar)
Evelina: Ja-a…inte kvar! Gu’va pinsamt!
(Episod IV:2)

 
Att kroppen inte alltid lyder som man vill framkommer i barnens berättel-
ser. Det kan handla om att snubbla, att kasta bollen på fel sätt eller att inte 
kunna slå en volt på stången, men det kan också handla om en rädsla för 
att oavsiktligt råka göra något som är totalt fel. Alfred och Aron pratar om 
något hemskt som skulle kunna inträffa i skolan:
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Alfred: Jag vet. Sätta på brandlarmet.
Aron: Det har jag aldrig gjort.
Alfred: Att råka göra det.
Aron: Ja
Alfred: Eller råka ut för något…(ohörbart)
Amina: För då får man ju betala…
Aron: Alltså, om det är en sån där knapp som…som
Lottie: Mm?
Aron: Så har dom kanske brytit bort det dära plasten på…och så 
råkar man luta sig mot det. Liksom råkar sätta på det.
Lottie: Jaa?
Aron: Det får man absolut inte göra.
(Episod I:15)

Emil berättar om en gång när han kände sig dum på gymnastiken. Han vil-
le visa en sak som han kunde – oklart vad – men halkade och ramlade ner 
bredvid en annan pojke. De andra barnen frågade oroligt hur det gick, men 
Emil kände bara skammen. ”Pinsamt. Jag ville bara dö”, säger Emil. (Episod 
IV:1) Att läsa fel är också pinsamt, liksom att behöva ropa högt och ofta för 
att fröken ska komma och hjälpa en. (Episod IV:2) Ofta skrattar de andra i 
klassen när man gör något tokigt, men det är inte alltid så, säger Evelina.

De flesta som varit skolflickor minns ”stången” på skolgården, stången 
som brukar ha tre olika höjder som man lär sig behärska efterhand som man 
växer och blir skickligare. Filippa berättar om en besvärlig situation:

Filippa: I vintras när min…när Aron…så här…när han lärde sig 
en sak i klätterställningen. Sen skulle jag för…försöka och då kun-
de inte jag. Sen kom Sofie – hon klarade det. Sen kom Cecilia och 
hon klarade det också. Och då kände jag mig så här…åh jag är jät-
tedålig
Lottie: Och du… du kunde inte. Typ hänga i knäveck eller nåt 
sånt där?
Filippa: Ja, det var hoppa upp på stången i en volt 
(Episod V:7) 

 
Kontrollen över sig själv innebär också att man måste kunna tygla sina 
känslor. Man får inte bli arg eller sur för snabbt, eller arg på fel saker. Man 
skryter inte precis om att man blir arg och börjar bråka med fröken, och 
att fröken blir arg tillbaka och bannar en är nästan det hemskaste som kan 
inträffa. När barnen berättar om hemska saker som kan inträffa i skolan – 
till exempel att bli utan kamrater – säger Brita:
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Brita: --- Eller få jättemycket skäll av fröken.
Bosse: Det är värst.
Brita: Ja (fnissar) Jaha-a.
Lottie: Det är värre ändå?
Alla: Jaa. Mm. Jaa.
(Episod II:9)

När man blir arg eller sårad finns det massor av saker som man inte får göra, 
saker som pekar ut en som ”konstig” och ”annorlunda”. Även när man är 
som mest arg får man inte skrika högt, slänga grejer eller bli så ledsen så 
man bara går iväg. (Episod IV:10:3, V:16) 

Evelina: Ja, men (flicknamn)…hon är lite konstig. 
Emila: --- bara man säger något typ, så blir hon arg. Så slänger hon 
grejer och så går hon ut…
Erik: Och så skriker hon jättehögt
Evelina: …och så blir hon arg (morrande läte)
Emil: Därför när man gör ett skämt med henne…då blir hon jät-
teledsen ju
Evelina: Ja då blir hon jättearg och jätteledsen och då…då va heter 
det så…så…så…tar…(jag kommenterar något med mikrofonen) så 
då går hon bara och skriker och blir jätteledsen: så här Aaaahhhhh!!! 
(skriker)
Lottie: Mm
Emil: Iiiiiii… (skriker)
(Episod IV:10:3)
 

Även om man inte själv kan rå för något som inträffar så är det ändå ge-
nant att snubbla eller falla. Gabriella berättar om när hon blev inknuffad 
i en skåpdörr i klassrummet så att den gick sönder. När barnen sen skulle 
försöka laga sprickan, lossnade hela masonitbiten och Gabriella blev så led-
sen att så hon gick ut. (Episod VI:1)

Beröm och uppskattning
Barnen associerar beröm till olika situationer i skolan. Beröm och upp-
skattning kan man få från två håll – från läraren och andra vuxna eller från 
kamraterna. Berömmet kan handla om skolarbetet eller om andra aktivite-
ter. De barn, som i samtalen ofta associerar till skolarbetet, talar också of-
tare om att de får beröm av lärarna. Berömmet handlar då ofta om att de 
räknat rätt eller skrivit snyggt och bra. Om man uppför sig som man ska 
kan man också räkna med uppskattning. När jag frågar Anja om hur hon 
vet att hon har gjort någonting rätt så säger hon:
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Anja: Jo, då blir liksom fröknarna glada
Aron: Ja, och säger massor med…
Anja: Dom blir inte liksom ledsna. För kolla om man gör fel då 
blir, eh – då liksom – typ om man skriker rakt ut över hela klassen, 
då blir dom ju lite arga. Men om man typ räcker upp handen…
Aron: …då blir dom ju glada, och liksom…
Anja: Jaa.
Lottie: Mm. Får du beröm nån gång utav fröknarna eller så?
Anja: Ja-a
Lottie: Vad säger dom då då?
Anja: Bra och jättebra och duktigt och så där.
Lottie: Känns det bra för dig?
Anja: Jaa (Anja och Aron småskrattar med varandra)
(Episod I:17)

Får du beröm någon gång, undrar jag, och vänder mig till Aron:

Aron: Ja, det är väl typ… till exempel en skrivdiagnos…och så har 
jag skrivit snyggt eller nåt. Det är därför vi ska skriva i dagboken, 
så man skriver snyggt (ohörbart) då får jag beröm.
(Episod I:17)

Bosse säger att han får beröm när klassen håller på med något arbete i klass-
rummet och han vet att det beror på att han förstår hur man ska göra på 
svenskan och matten. (Episod II:5) Genom att Bosse är duktig på vissa sa-
ker får han hjälpa dem som är mindre duktiga. Han tycker att det känns 
okej att göra det, men säger också att det är jobbigt när alla runtom ropar 
på honom. (Episod II:6) Fanny är duktig i matte och ”när jag har klarat 
mig…”, säger hon blygt, då får jag beröm. (Episod V:4) 

Alfred associerar beröm med något som han får av kamraterna när han 
spelar basket: 

Alfred: Ja, oftast när jag är och spelar basket. Då går det ju oftast 
bra också, då är det ju (ohörbart)
Lottie: Spelar ni basket i skolan eller gör du det på fritiden?
Alfred: Eh…i skolan.
Lottie: Det är där du får ditt mesta beröm?
Alfred: Ja. Det kan man säga.
Lottie: Mm. Hur känns det?
Alfred: Jaa – bra.
(Episod I:17)



119

Frank, liksom Alfred, associerar beröm med situationer utanför själva skol-
arbetet. Frank berättar om ett tillfälle då han och tre andra pojkar städade 
i ett av skolans utrymmen, och fick beröm från en av lärarna i form av en 
stor målad sol. (Episod V:3) Att få glass i skolan är också en form av belö-
ning, menar Frank. Då känner han sig nöjd. (Episod V:6) Filippa berättar 
att hon får beröm av sina klasskompisar när hon har tävlat i simning:

Filippa: Ja-a. När jag har simtävlat och sen kommer till skolan och 
berättar…vad jag kom på för plats och vilken tid jag hade och så. 
Då brukar mina kompisar säga så här ”Åh – vad duktig du var” och 
sånt där…
(Episod V:4) 

Evelina berättar att hon får beröm av fröken när hon inför klassen läser upp 
böcker som hon har skrivit själv. På rasten fick hon en gång beröm av sina 
kamrater när hon hade kommit på ett bra sätt att göra en säng till sin docka.
(Episod IV:5) Att göra snygga tatueringar på kamraternas armar, kan också 
rendera berömmande ord. (Episod IV:7) Det kan vara svårt att berätta att 
man får beröm och flera barn svarar undvikande när frågan kommer på tal. 
Carl säger att han får beröm både från fröken och från sin kompis Alfred, 
men han tycker att det är svårt att komma ihåg vad det är de säger. (Episod 
III:7) På frågan om han får beröm någon gång, svarar Bengt:

Bengt: Det vet jag inte. Det får jag, tror jag.
Lottie: I vilka sammanhang är det då? Vad har du gjort då?
Bengt: Ibland vet jag inte vad jag gör.
---
Bengt: Det är mest när jag har jobbat med nånting
Lottie: Du är alltså duktig på att göra fint och snyggt och så där, i 
klassrummet?
Bengt: (mycket tyst) Ja-a.
(Episod II:5)

För några elever kan det vara oklart när man får beröm och inte. Jag tar 
inte Britas tveksamhet angående beröm som ett tecken på blyghet eller för-
sagdhet – hon verkar tala rakt ut och när hon har lust – utan snarare som 
en yttring av osäkerhet av att hon inte vet .

Lottie: Får du beröm nån gång i skolan?
Brita: Nä, nej jag vet inte (generat)
Bosse: Jo, det får du 
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Brita: Får jag?
---
Bosse: Men när han va’…när din pappa…gjorde det när han var 
här i skolan. Han bara: mm, va’bra, det är jättebra, så säger fröken 
alltid till dig också.
Brita: Ja-ha. Jag minns inte…
Lottie: Du får mycket uppmuntran och beröm från fröken?
Brita: Jag vet inte (generat)
Bengt: Joo (pustar)
Lottie: Är det besvärligt att säga det, eller är det så att du inte vet?
Brita: Jag vet inte
Bosse: Du får jättemycket beröm, det vet alla
Brita: Det tycker dom ja, men det tycker inte jag.
Bosse: Det vet alla utom sig själv
Lottie: Skulle du vilja ha mera uppmuntran och beröm?
Brita: Näeej
Lottie: Du tycker att det räcker som det är?
Brita: A-a
Bosse: Tycker jag med
(Episod II:5)

Att klara sig själv och att vara snäll
Att vara en lyckad elev kopplas av barnen ihop med förmågan att klara av 
situationer själv och att vara en som hjälper till att lösa olika dilemman och 
konflikter. Hos de yngre skolbarnen kommer viljan att klara sig själv fram 
i olika situationer och denna vilja förefaller inte vara knuten till ett obero-
ende av andra barn, snarare till ett beroende och ett samspel med andra. 
Det är i samspelet med andra som barnen kan visa sin självständighet. Be-
roendet verkar inte kopplas till ofrihet eller tvång av eleverna, utan verkar 
handla om vikten av att ha ett gott förhållande till andra elever. En viktig 
aspekt av att klara sig själv verkar vara förmågan att ha ett förhållningssätt 
som möjliggör goda och hållbara relationer med andra. Ett uttryck som 
eleverna använder och som de har svårt att förklara är innebörden av att 
”vara snäll”. Om man frågar eleverna vad det betyder att någon är snäll får 
man ofta ett svar i stil med ”han är bara snäll”. Snällheten verkar vara lik-
tydigt med förmågan att använda sin självständighet till något som gagnar 
andra. Att ha förmågan att göra ”rätta” och ”snälla” saker genom att hjälpa 
till att lösa konflikter mellan kamrater (Episod I:24) eller att kunna hitta 
på roliga saker (Episod I:18), kräver stor självständighet av barnet. För att 
kunna vara snäll måste man känna en säkerhet i att klara sig själv, det vill 
säga man måste vara självständig. 
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Samtalet med den första samtalsgruppen visar att en snäll pojke kan vara en 
person som använder sin självständighet till att iscensätta något som upp-
levs som roligt och trevligt av andra. Episoden inleds med att vi talar om 
att få beröm av kompisar:

Aron: …kan jag faktiskt säga. Det är mest roligt att få beröm av 
en kompis, för då vet man ju att den är snäll. För i skolan är det ju 
inte prov på att vara snäll, utan då är det prov på matte! (skratt) El-
ler svenska, eller eget arbete, eller…(han får bifall av de andra och 
av mig!)
Lottie: Hur känner man sig då, när man har fått beröm?
Anja: Jag känner mig jättenöjd.
Aron: Jag med. 
Amina: Jag med.
Paus.
Lottie: Hur vet man hur man ska göra då, för att få beröm? Hur 
lär man sig det?
Aron: Njaa… eeh… Om man… om vi tar ett exempel ute på ras-
ten. Så är det inte… eeh… hur man är snäll och…
Lottie: Om man är snäll! Vad betyder det att man är snäll då? Gör 
man som alla andra säger, eller?
Aron: Nej! (bestämt) Absolut inte.
Alfred: Man kanske hittar på nåt roligt…
Aron: Om man typ… om man inte har nåt att göra, då kommer 
man med ett bra förslag och då blir dom ju så jätteglada.
Anja: Som igår hade du kommit på en lek, du vet den där leken, du 
säger den verkar vara rolig
Aron: Vilken då?
Anja: Du kommer på…du vet den där som…vi tänkte på innan
Aron: Klockan?
Anja: Jaa, du vet…den där klockan och man skulle, när man skul-
le springa…
Aron: Mm – den! (får bifall från båda flickorna)
Aron: Då började jag och mamma – mamma var med på skolan då 
– och gjorde /?/ sen kom Frank, halva klassen! (får bifall)
Amina: Det vart jättemånga!
(Episod I:18)

En annan aspekt av självständighet kan vara att visa att man känner sig 
själv väl och att man vet hur man reagerar när man gjort något fel. Aron 
säger att han känner på sig själv när han ska säga förlåt till någon, annars 
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känns det inte bra när han ska somna på kvällen. (Episod I:7) Carl berät-
tar att han skrattade åt en kille en gång på skolgården, men att han efteråt 
– då det redan var sent att göra något åt saken – kände på sig att han hade 
gjort fel.(Episod III:2) 

Elevers strävan efter och uttryck för självständighet kan ibland felaktigt 
tolkas som ett opassande ifrågasättande av lärarnas auktoritet. Beroende 
på hur eleven framför budskapet belönas eller bestraffas dessa strävanden. 
Här balanserar eleverna ibland på slak lina – vad är egentligen möjligt att 
säga och vad går inte an att ifrågasätta? I följande episod ifrågasätter Aron 
om läraren verkligen har rätt att göra på det sätt hon gör, när hon tvingar 
en elev att sitta inne på rasten. Han ifrågasätter lärarens auktoritet och om-
döme i situationen och får olika svar av barnen. 

Anja: I min förra klass var det en som hade gjort det. (många fel, 
min anm.) Han fick lov och sitta inne hela rasten för att hålla på 
med dom sidorna.
Alfred: För att hålla på på dom sidorna?
Amina: Det där borde kännas pinsamt.
Aron: Sitta inne hela rasten.
Amina: Mm.
Aron: Men får en lärare göra så?
Amina: Mm.
Alfred: Det måste dom väl.
Anja: Jo, det får dom.
(Episod I:13)

Oftast klarar barnen själva av att lösa de konflikter som uppstår mellan 
dem. Amina ger ett exempel på när hon lyckades lösa en konflikt med två 
pojkar som hon själv och Gisela var inblandad i. Amina låter stolt när hon 
berättar:

Amina: Men först vart vad heter det Frank och Emil, vad heter det, 
arga på Gisela och då sa jag att ”Varför måste ni vara arga på Gise-
la hela tiden?” Ni är ju jä… ni skyller ju jämt på henne” och då – 
då började dom skylla på mig i stället. Och då började Gisela också 
säga ifrån och sen, då dom sa till henne, ja då började hon och gråta 
och sprang iväg. Ja och då sprang jag efter henne och då, sådär dom 
borde faktiskt säga förlåt, ja, och då gjorde dom det och sen då sa 
Gisela ”Men kan vi inte sluta bråka nu?” så sluta vi bråka.
(Episod I:24)
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Ibland är det nödvändigt att söka hjälp av någon vuxen. Cecilia, som enligt 
kamraterna har vissa problem med att hantera situationer på skolgården, 
säger att hon brukar vända sig till fröknarna när det krånglar. Camilla dä-
remot vill gärna klara sig själv, men säger att det inte alltid går så bra.

Lottie: Är det viktigt att kunna klara sig själv?
Camilla: Mm. Då och då, tycker jag det.
Lottie: Är det du som tycker att det är viktigt att du ska klara dig 
själv eller är det nån annan som tycker att det är viktigt? 
Camilla: Jag tycker det är viktigt
Lottie: Du vill vara självständig?
Camilla: Mm
Lottie: Händer det att du låter bli att be om hjälp, fastän du kan-
ske egentligen skulle det?
Camilla: Mm…
(Episod III:9) 

De vuxna bör vara där barnen är, särskilt nere i skogen, säger Göran. Han 
tycker att det blir mera bråk om inga vuxna finns i närheten. (Episod VI:8) 
Frank däremot tycker sällan att han behöver hjälp av de vuxna i skolan. 
Det är mest när det står något i en bok som han inte förstår, säger han. Fi-
lippa tycker att hon är i störst behov av lärarna när det gäller att förklara 
konstiga ord. (Episod V:15) 

Kamrater och lekar
Att göra rätt och att göra bra saker är viktigt för att eleverna ska ha ett gott 
förhållande till sina kamrater. Att hitta på eller ta initiativ till roliga lekar upp-
skattas av de andra och att som barn ta hjälp av sin mamma på rasten gör att 
många kan vara med och leka och ha jättekul. (Se föregående avsnitt ”Att klara 
sig själv och att vara snäll”, episod I:18,) Att ha kamrater i skolan är något av det 
viktigaste som finns, säger eleverna. Om man gör fel, eller om man omger sig 
med fel saker eller fel personer kan man bli utan kamrater. Utan kamrater be-
traktas man som avvikande, vilket i sin tur gör att ingen vill vara kompis med 
en. Vissa elever kämpar aktivt mot risken att hamna utanför, medan andra i 
det läget blir passiva och drar sig tillbaka. Gabriella berättar om en gång när 
hon backande upp Camilla som inte fick vara med och leka:

Gabriella : --- Å…men då sa jag till Cecilia: ”du får aldrig ge upp 
att säga att ’jag vill va med’” För hon hade hoppat in, när dom sa 
att hon inte fick va med. ---
(Episod VI:9)
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Viljan att leka med vissa kamrater är så stark att den till och med kan över-
vinna känslan av att må illa och behöva kräkas. För Alfreds del betydde ris-
ken att kanske inte få vara med en kamrat på eftermiddagen, att han vid 
ett tillfälle vägrade att gå hem fast han mådde väldigt dåligt. 

Lottie: Varför vågar man inte det – säga att man mår illa?
Alfred: Jaa, om man…man vill leka med nån kompis bara...man 
jättegärna ska leka med och så ska man leka med han på dan idag, 
eller den dagen…
(Episod I:27)

Något av det värsta som kan hända i skolan är att känna sig utanför, menar 
Brita, Bosse och Bengt. Att vara utan kompisar är en sån hemsk tanke att 
det är svårt att säga högt. (Episod II:7) Men det är lätt att göra fel när man 
leker, speciellt om man kommer in i en lek som redan har börjat. Gör man 
ofta fel i lekar, riskerar man att hamna utanför mer permanent.

Lottie: Hur ska man göra om man har kommit in i en lek, tyck-
er ni då?
Bosse: Man ska ah…fråga…hur går leken till…och hur ska…
Brita: Och vad kan jag vara och så
Bosse: Jaa, och liksom man kan inte ”Jag är det och jag är det!” 
Men det är inte med i leken! Men nu får de va med i leken, bru-
kar Frank säga.
(Episod II:13)

Att bli tillfälligt ovän med någon, betraktas som något som hör till varda-
gen och som är av övergående art. Barnen säger att de klarar av att reda 
ut de flesta konflikter själva, genom att till exempel säga ”Men kan vi inte 
sluta bråka nu?” (Episod I:24) 

Anja: Ibland går det helt plötsligt över, nästa dag är man värsta… 
blir bästa kompisar igen.
---
Aron: … vi var sura på varann i tio minuter och sen var det liksom 
”popp” – borta!
(Episod I:25)

Vissa klasskamrater kan man vara rädd för. Carl var tidigare rädd för Frank, 
men försökte lösa det hela genom att bli vän med Frank. Det gick inte all-
tid så bra, men nu har Frank ändrat sig, säger Carl. (Episod III:12) Frank 
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berättar om ganska många situationer på skolgården då han vet att han gör 
fel, men när jag frågar varför det blir som det blir, svarar han ”Jag glömde 
bort” eller ”Jag råkade”. (Episod V:2, 5) Frank själv var rädd för Gabriella när 
de gick i 6-årsgruppen, han beskriver henne som lynnig och oberäknelig. 
Man måste vara lite försiktig med henne, säger Frank, det har hans mamma 
berättat. Gabriella har tre kamrater, två pojkar och en flicka, och dom leker 
alltid tillsammans, aldrig med någon annan, enligt Frank. (Episod V:16)

Det är inte säkert att man själv bestämmer vem eller vilka man ska leka 
med. Ibland blir det konkurrens om någon kamrat och då kan man bli den 
som inte får vara med. Camilla säger att ofta är det Filippa som bestäm-
mer om hon ska få vara med Gloria. Gloria kan inte göra någonting utan 
att fråga Filippa och när Gloria föreslår eller frågar om något så kan Filippa 
lägga in sitt veto. Camilla säger om Filippa ”… det känns som om hon typ 
är min fiende på skolan. Som att hon hotar mig… ” (Episod III:8) Barnen 
uttrycker att de ibland behöver hjälp av de vuxna för att reda ut något som 
har hänt. Det kan vara som när flera stycken tyckte att Evelina inte skulle 
komma på Arons fest, säger Filippa.(Episod V:15)

Bland klasskamrater kan man bli retad för att man ser ut på ett speciellt 
sätt. När Göran går till eller från skolan brukar han hoppas att ingen ska 
närma sig och kommentera hans storlek:

Göran: Att ibland när jag brukar, så här, gå hem eller också kom-
ma till skolan, så när jag ska säga… typ cykla eller gå hem, då bru-
kar jag, så här, känna och tycka: Men hoppas att ingen kommer till 
och säger att jag är så tjock! eller håller på sådär. För att vissa säger 
att jag är så tjock.
Lottie: Dom retar dig?
Göran: Ja-a
(Episod VI:10)

Att ha glasögon kan också medföra tråkningar från andra:

Carl: (pojknamn) var dum mot mig i förskolan för jag hade glasö-
gon, då sa han att jag var en glasögonorm och när jag tog av mig 
glasögona för ett par veckor sen, då skulle jag…det var vid lunchen, 
då sa han att jag såg ut som en apa.
Lottie: När du tog av dig glasögonen?
Carl: Ja
(Episod III:16)



126

Att bestämma över andra
Barn kan bestämma över varandra på olika sätt. Det kan ske mer eller min-
dre aggressivt, enligt dem själva. Det finns också olika uppfattningar om 
vad det innebär att bestämma över andra:

Lottie: Finns det dom i eran klass som bestämmer mer än andra 
gör?
Bosse: Jaa
Brita: Jaaa (alla börjar prata i munnen på varandra)
Bengt: Han (pekar på Bosse)
Bosse: När jag frågar så här: Jaa, går nån med på det!?
Bengt: Ja? (skrattar)
Bosse: Ja. Då bestämmer jag ju inte. Jag säger går nån med på det. 
(irriterat)
Bengt: Ja, ja. (viskar)
Bosse: Ja, exakt. Det är mest Frank
Lottie: Ja, men det kan ju va så att du… att det uppfattas som att…
men det är inget fel…
Bosse: Nej
Lottie: Det är inget fel att vara en sån som bestämmer, några mås-
te ju göra det…
Brita och Bengt: Jo. Mmm.
Bosse: Ja, Frank bestämmer mest i klassen i alla fall. Fast han nyss 
har kommit in i leken så verkar det som om det var han som star-
tade leken.
Lottie: Ok. Hur ser du på det?
Bengt: Jag ser det från den dåliga sidan
Bosse: Jag ser det från den mörka sidan
Brita: Det gör jag också
---
Bengt: Jo, eh…[han bestämmer.]så här rakt på sak. 
Brita: Exakt…
Bengt: Han bestämmer…
Brita: … ”Nu!!!” Bosse är inte precis så här ”Nu!!!” Men det är 
Frank.
Bosse: Jag säger ”Kan vi göra så?”
Brita: Jaa. Och Frank säger ”Nu ska vi göra så!”
(Episod II:13)

Franks sätt att bestämma över andra upprör barnen. Förutom att han hop-
par in i en redan påbörjad lek och ändrar på saker och ting, bestämmer han 
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att man måste göra vissa saker för att vara med i leken. (Episod II:13) Frank 
å sin sida, beskriver Bosse som ”sträng” och berättar att Bosse är den som 
bestämmer allt om lagindelningen i fotboll, men ibland är David med och 
bestämmer också, enligt Frank. (Episod V:12)

Flickor bestämmer inte på samma sätt, tycker Bosse och Bengt. De 
pratar om två flickor i klassen som försöker att bestämma genom att 
bli sura – jättesura! – om de inte får som de vill. Antingen sparkar dom 
sparkar efter en eller säger ”Va fan glor du på”, säger Bosse.(Episod II:13) 
Bosse tycker själv att han bestämmer på ett bättre sätt än Frank, men 
Bosse kan också uppfattas som en ställföreträdande vuxen, ”Han låtsas 
som han va en fröken”, säger Evelina. Vem eller vilka som bestämmer är 
ett känsligt ämne. När vi talar om vilka som bestämmer i klassen frågar 
Emil mig: ”Kommer du att ta upp det här i klassen?” Jag svarar: ”Nej, 
nej, nej” (Episod IV:8)

På frågan ”Är det okej att nån bestämmer mer än andra?” svarar barnen 
både ja och nej. Emil vet att han hör till den grupp pojkar som andra tycker 
bestämmer, så han säger ”Några bestämmer ju lite mer, men dom bestäm-
mer ju bara roliga grejer”. Han får genast mothugg av Evelina som säger: 
”Det är bara för du är med dom hela tiden” (Episod IV:9) Ibland kan möj-
ligheten att få bestämma i en viss situation uppenbara sig innan man har 
tänkt igenom vad man ska bestämma om. Så var det när Göran bestämde 
att allt skulle vara bo på tatten, det vill säga det gick inte att kulla varandra 
någonstans, boet var överallt och alla befann sig i boet hela tiden. Det blev 
inte roligt, tycker Emil. (Episod V:8) 

Att göra fel och veta om det 
Barnen är överens om att alla kan göra fel, även de som vill verka tuffa 
och coola. Att göra fel i skolan handlar för barnens del oftast om hur man 
är mot kamrater och eleverna berättar i ganska liten utsträckning om hur 
det är att misslyckas i själva skolarbetet. Ibland kan det handla om att ha 
sönder grejer. Anton berättar emellertid om en sak som han vet att han 
gör fel: hans fröken tycker att han ska hålla pennan på ett annat sätt.

Alfred: Jo, jag håller alltid pennan fel, men hatar och hålla sånt där 
penngrepp.
Lottie: Jaså? 
Alfred: Ja.
Lottie: Varför hatar du det?
Alfred: Det är inge skönt…
---
Lottie: Jag håller också pennan fel… om det nu är så… inte vet 
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jag… kan man inte hålla pennan så som man tycker är bra?
Alfred: Jo, men jag måste…
(Episod I:11)

Alfred uppehåller sig en lång stund kring detta med pennhållningen och 
även de andra barnen blir engagerade. Anton säger att penngreppet inte är 
skönt, att han blir tvingad att hålla på ett speciellt sätt och att han får lära 
sig på ett ”konstigt sätt”. 

Brita, Bosse och Bengt talar en lång stund om hur det känns att läsa fel, 
något som de brukar göra då och då. Pinsamt – det är så det känns säger 
de, speciellt om hela klassen skrattar åt en. (Episod II:4) Frank berättar att 
han brukar ”göra bus” och då blir fröknarna arga. Han berättar om en spe-
ciell sorts bus som han brukar göra och jag säger: ”Men det kan du väl inte 
göra här i skolan va?”

Frank: Nej men…slå sönder glasrutan. Har jag gjort en gång, inte 
med flit men…
Lottie: Hur kändes det? (tystnad)
Frank: Vet inte (tunn röst)
Lottie: Sparkade du nån boll eller vad gjorde du?
Frank: Nej. Jag råka kasta en sten
Lottie: Ja-ha…och då – eh… hur kändes det efteråt då? (tystnad) 
Var du väldigt arg då, eller?
Frank: Ne-ej. Det var inte med flit alltså.
Lottie: Nä, nä
Frank: Jag råkade
Lottie: Du råkade…
Frank: Ffff (jakande svar)
Lottie: Kände du dig dum då när du hade gjort det, eller?
Frank: Jaa, lite
Lottie: Men det var ingen som blev arg på dig, liksom?
Frank: Neej. Vi fick…jag var där och fick erkänna vem det var som 
gjorde det. Då sa jag ”jag gjorde det” 
Lottie: Mm. Okej

Jag frågar Filippa vad man gör om man vill vara riktigt dum mot någon. 
Filippa får det lite besvärligt, Frank har nyss nämnt att man kan säga ”Jävla 
Pucko” och ”Jävla dumbom” och Filippa vill uppenbarligen inte uttala den 
typen av ord, inte i min närvaro i alla fall. Vad säger du, undrar jag:



129

Filippa: Att man är…att dom…att man är en dum person som…
som…man säger fula ord till
(Episod V:14)

Till en som är lite knäpp kan man säga ”Men kolla, du är dum i huvet” el-
ler ”Du är virre-virre-kocko”, säger Fanny. (Episod V:16)

Osäkerhet om vad som gäller
Några av nio-åringarna talar på ett sätt som gör det svårt att förstå vad de sä-
ger. Här avses en typ av otydligt, lite sluddrigt tal med oavslutade meningar 
och ord som blir hängande i luften. Missuppfattningar av uttryck eller ut-
talanden som verkar omotiverade kan också höra till bilden. Språket svävar 
hit och dit som för att dölja en oklar tankegång. Barnet kan verka osäkert, 
svara undvikande och säga ”Jag vet inte” väldigt ofta. Eller svara på samma 
sätt hela tiden, till exempel ”Det går bra”. Jag har valt att tolka detta som en 
viss diskursiv omedvetenhet, det vill säga eleven har svårt att veta vad som 
gäller i olika situationer och väljer att mestadels svara undvikande. Eleven 
visar under samtalet inte i någon egentlig bemärkelse att han eller hon har 
kännedom om vad som är rätt och fel i olika situationer i skolan. I vissa fall 
kan individen ha plockat upp uttryck som ”pinsamt” eller ”hemskt” utan 
att på egen hand kunna associera till en speciell situation. 

Att få kännedom om att det man gör är fel, men inte känna till vad som 
är rätt, leder till stor osäkerhet för den enskilda eleven. Det kan, som i ex-
emplet som följer, handla om en oförmåga att läsa av andra barns reaktioner 
i en speciell situation. Brita använder ordet ”pinsamt” flera gånger när hon, 
Bosse och Bengt talar om en speciell situation. Meningen var att barnen 
skulle göra något kul och bra när Brita kom tillbaka till skolan efter att ha 
varit sjuk i flera veckor, men allt blev helt fel. Vad det pinsamma egentligen 
består i verkar Brita fortfarande inte att förstå, trots att den här händelsen 
utspelade sig för flera månader sedan. 

Lottie: Brita, kan du komma på nån gång så där när du kände att 
du gjorde tokigt?
Brita: Näej…det var nog i ettan
Bengt: Då när du hade varit sjuk, menar du då när du hade va-
rit sjuk? 
Brita: Ja – nej – ja det (ohörbart) att jag började (ohörbart) lite på 
slutet (ohörbart). Så det var det första jag sa.
Lottie: Vad sa du? ”Du började…”
Brita: Efter jag hade varit sjuk länge
Lottie: Ja-a?
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Brita: Då sa jag ”Jag stavas med ett ”t”, och det vart lite pinsamt
Bosse: Det första hon sa när hon… jag och några till vi hade suttit 
typ en timme och skrivit så här ”Välkommen tillbaka Britta” och 
så där, och gjort det så där fint …och det…(Brita vill komma in i 
samtalet)… och det första hon sa när hon kom in i klassrummet 
”Jag stavas med ett ”t”.
Brita: Jag bara… pinsamt. Det var pinsamt! (skrattar lite)
Lottie: Berätta varför det var pinsamt
Brita: Jag vet inte (skrattar)
Lottie: Var det pinsamt att dom hade stavat fel eller för att du sa 
till om det? (Paus)
Brita: Alla sa fel till mig att jag… äh…stavas med…
Bosse: Inte jag, inte jag nu längre!
Brita: Nä-ä, men många gör det. Det är lite pinsamt.
Lottie: Jaha, så när du såg ditt namn på tavlan där så tyckte du att 
det var…
Brita: Jaa. Också… 
Lottie: Tyckte ni att det var pinsamt? (vänder mig mot Bengt och 
Bosse)
Bosse: Jaa (fnissar)
Brita: (Skrattar) Det var ju han som hade…
Bosse: Så in i norden!
Brita: Han hade skrivit…
Bosse: Jag och (räknar upp sex andra pojkar och flickor i klassen) och 
vi, så – och så stod vi så här med ballonger, vi stod så här ”Välkom-
men tillbaka Britta”. ”Jag stavas med ett ”t” och hon tittade på oss 
och tavlan.
Lottie: Hur grejade ni den situationen?
Bengt: Ja, dom bara skrev dit ett till ”t” – på alla 
Lottie Var det… var det liksom klart då?
Bosse: Men vi sa till henne kan du gå ut dit en stund och fixar vi 
det här tänkte vi (ohörbart)
I: (vänder mig till Brita) Kändes det bättre då när du kom in?
Brita: (skrattar) Jag vet inte.
(Episod II:3)

Pinsamt är ett ord som återkommer många gånger när Brita berättar om 
olika situationer i skolan. Brita ger flera gånger under vårt samtal uttryck 
för att hon har svårt att veta när saker är bra respektive mindre bra, det är 
inte riktigt klart när och hur man får beröm eller klander, till exempel. Brita 
talar otydligt och osammanhängande när hon svarar på mina frågor – jag 
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har ibland svårt att förstå vad hon menar – men när hon berättar om något 
som hon väljer själv, något som jag ibland uppfattar som ovidkommande, 
då blir hennes röst klar och genomträngande. Jag upplever att Carl gör på 
liknande sätt. Han talar otydligt och med oavslutade meningar och gör flera 
inlägg som jag skulle beteckna som icke tillhörande sammanhanget. Jag frå-
gar Carl om han har någon erfarenhet av att göra fel och hur det känns: 

Carl: Jag-eh… har uppträdit, så jag vet inte hur det känns.
Lottie: (jag förstår inte riktigt vad han menar, men jag chansar…) 
Nähä?...eh…du har aldrig suttit eller stått där framme å…
Carl: Nä, men jag kommer nog snart för att jag läst…gjort…skri-
vit en bok…å… (läraren) har den på hons skrivbord och då…skul-
le jag få läsa upp den. 
Lottie: Kul!
Carl: Mm.
Lottie: Har du undvikit såna grejer hittills?
Carl: Mm.
Lottie: För att…?
Carl: Ja vet inte…det är ju…jag tycker det verkar vara pinsamt för 
jag brukar göra bort mig ganska mycket.
Lottie: Okey. Vad gör du när du gör bort dig?
Carl: Säger fel…och håller på med…jaa, såna saker.
Lottie: Och vad gör dom andra då?
Carl: Skrattar och allting.
Lottie: Jaa. Och det är deras skratt som får dig att känna att du lik-
som gör tokigt?
Carl: Mm. Mm.
(Episod III:5)

I gruppen som Cecilia ingår i, råder en avvaktande tystnad i början av sam-
talet. Ingen törs riktigt ta ordet och jag hör mig själv prata och prata. Efter 
en stund vänder jag mig till Cecilia och frågar:

Lottie: Och du’ra, händer det dig nån gång om att det blir fel?
Cecilia: Jag vet inte. 
Lottie: Eller att det går tokigt för dig?
Cecilia: Ne-ej.
Lottie: Det brukar inte bli det?
Cecilia: Nej.
Lottie: Det funkar för det mesta så att du känner att du kan…
Cecilia: Jaa.
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Lottie: …du vet hur du ska göra och vad du ska säga och…
Cecilia: Ja.
Lottie: Du har inte gjort bort dig nån gång?
Cecilia: Jo, nån gång, men det kommer jag inte ihåg.
Lottie: Ahaa…(tystnad) Hur vet du när du har gjort rätt då? (tyst-
nad) Hur vet man det liksom? Att man har gjort bra och att man 
har gjort som man ska? (tystnad)
Cecilia: (Mycket tyst) Det vet jag inte. 
Lottie: Är det nån som talar om det för dig då?
Cecilia: Nä-ej (tystnad)
Lottie: Får du…känner du på dig själv eller hur fungerar det?
Cecilia: (men ”liten” röst) Jag vet inte.
(Episod III:3) 

Under resten av vårt samtal påstår Cecilia att allt i skolan är lätt och roligt, 
något som inte stämmer med vad några andra flickor berättat tidigare. (Epi-
sod I:19) Cecilia svarar konsekvent på mina frågor att allt är bra och bara 
roligt; skolarbetet, kamraterna – allt. Men när Carl säger att det är tråkigt 
att bli tvingad att göra vissa saker, följer Cecilia efter. (Episod III:13) 

Cecilia: Usch (mycket tyst)
Lottie: Men du har ju roligt nästan jämt?
Cecilia: Ja! Men det är tråkigt (förställer rösten) ”Du måste göra det 
där kortet, ja du måste göra det där”
Lottie: Mm… och vad kan det vara som du måste göra?
Cecilia Linnea: E-ja-a, de eh…det vet jag inte!
Lottie: Det som fröknarna säger åt dig att du ska göra?
Cecilia Linnea: Ja.
Lottie: Mm. Men du gör det ändå, eller?
Cecilia: Ja.
Lottie: Säger du aldrig (jag förställer rösten) ”Nää, det vill inte 
jag…”
Cecilia: Nej, det gör jag inte, men…ibland kan det va lite job-
bigt när dom bara…(förställer rösten igen) ”Du måste göra det där 
nu, det kan du inte slippa undan – då halshugger jag dig!” (skrat-
tar) Nejdå, jag bara skojade! (skratt från alla) Men det känns så…
(paus)

Cecilias osjälvständighet och hennes ibland stereotypa sätt att svara kan vara 
ett utslag av hennes position i förhållande till de andra i gruppen, men det 
kan också vara ett tecken på att hon faktiskt inte vet vad som förväntas av 
henne i olika situationer. 



133

När Gabriella får frågan hur hon vet när hon har gjort någonting bra, sva-
rar hon ”Bra? Ja, leka med kompisar. Tycker jag… det är bra.” Eftersom 
min avsikt med frågan är att ta reda på om och hur hon uppfattar att nå-
got är bra eller dåligt, envisas jag och frågar hur hon får reda på om hon 
har gjort något fel:

Gabriella: Ja – det som är fel…det…är att…bråka, tycker jag är fel. 
Och så det är bra att jag inte bråkar.
Lottie: Okej. Händer det att du gör fel nån gång? Sådär, när du är 
med kompisar?
Gabriella: Jag vet int’.
Lottie: Så att det är nån som blir arg på dig, eller?
Gabriella: Då går jag bara därifrån.
Lottie: Men händer det att folk blir arga på dig, kamrater?
Jens: Ja-a
Gabriella: Ja, men ska vi fortsätta med det där? (som vi höll på med 
tidigare, min anm.)
(Episod VI:4)

Gabriella är en flicka som till att börja med förefaller självständig och säker. 
Under samtalets gång kommer hon med olika förslag på vad vi ska göra och 
vad vi ska tala om. Hon vill till exempel leka radioreporter och intervjua sina 
klasskamrater. (Episod VI:3) Efter hand anar jag dock en oförmåga hos henne 
att känna in vad resten av gruppen vill och vart samtalet är på väg. Gabriella 
verkar handla spontant och helt utifrån sina egna önskemål. I sin iver framför 
hon sina frågor och olika önskemål direkt, även om något annat barn pratar: 
”Ja, men ska vi fortsätta med det där?”(Episod VI:4) ”Ska vi höra nu?” (Episod 
VI:8) eller ”Jag undrar vad det blir för mat idag?” (Episod VI:5) 

Straff
Uttrycket straff används här för allt som gör att individen känner sig obe-
kväm i samband med en felaktigt utförd handling. När man gör fel – alltså 
bryter mot de diskursiva reglerna – utsätts man för någon form av straff. 
Straffet kan vara bestämt av de vuxna eller bestå av mindre trevliga tillmälen 
från kamraterna. Om eleverna bryter mot uttalade regler, till exempel klas-
sens ordningsregler, väntar straff som de oftast känner till på förhand – att 
få gå sist till maten, att placeras sist i ledet eller sitta vid bordet framme hos 
läraren. (Episod II:7) Emilia berättar att hon har erfarenhet av att tvingas 
sitta inne på rasten och göra klar en sida i en bok. Det är i och för sig inte 
så farligt menar Emilia, men hennes kamrat får på det här sättet vänta på 
henne nästan hela rasten:
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Emilia: Eh… förut… då va heter det så, eh … Ja, men (ohörbart) 
och så fick jag…skulle jag få, vad heter det göra klart den sidan. 
Men då fick jag sitta där jättelänge, nästen hela rasten, och sen när 
jag kom ut, ja då fick jag inte vara…då fick jag inte va ute så länge. 
Och jag skulle leka med Mimmi och då hade hon väntat på mig 
hela…eller halva rasten
(Episod IV:4)

Mer outtalade samlevnadsregler kan vara svårare att lära sig bemästra. På 
det ena eller andra sättet får eleverna reda på att de gjort fel, barnen säger 
att de ofta känner på sig själva när de gjort något som uppfattas som fel-
aktigt. Omgivningens spontana reaktioner på att något görs fel, verkar i 
klassrummet mest bestå av skratt och fniss. Ett felaktigt beteendet kan hos 
vissa kamrater resultera i vrede, trakasserier, skvaller och förtal när ingen 
vuxen längre är närvarande. Att inte få vara med i gemenskapen är något av 
det värsta som kan inträffa, intygar barnen. Att vara utan kamrater är yt-
terst stigmatiserande och betraktas av barnen som det värsta som kan hän-
da dem. (Episod I:27) Att samtala om det här kan vara mycket utlämnande 
och det är lättare att berätta om andra än att säga något om sig själv. Aron, 
Anja, Alfred och Amina pratar om ett tillfälle när alla i klassen hade väldigt 
kul tillsammans på rasten när Anja nämner ett namn på en flicka i klassen 
som inte deltog i leken.

Anja: Cecilia!
Amina: Fast hon var väl inte med, Cecilia eller?
Aron: Joo
Anja: Fast hon brukar inte tycka om det, så hon …bara…
Aron: Nää
Amina: Ibland när det blir så många om hennes hopprep…
Aron: Då säger…
Amina: Då brukar ju hon inte vilja vara med…
Aron: Ja. Mm.
Amina: … då tar de hopprepet ifrån henne
(Episod I:19)

När någon är ständigt är arg på en är det verkligen inte roligt att gå till sko-
lan, säger Alfred.

När jag frågar om det vanligtvis är kul att gå till skolan, svarar han:

Alfred: Neej, inte så ofta. Speciellt inte…nä…när…E…när Emil 
just…när Emil var som dummast.
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Lottie: Menar du Emil i klassen? För dom som inte vet?
Alfred: Jaa. Han var…han var…det var inte roligt
Lottie: Är det det som gör det tråkigt att gå till skolan, när nån är 
dum mot en?
Alfred: Jaa.
Aron: Japp!
Lottie: Är det värre än när man inte kan, matten eller…
Alfred: Jaa, faktiskt
Aron: Det är det

Att andra blir arga på en om man vet att man själv varit dum är ett straff 
man kan ta, verkar några barn resonera. Att bemästra diskursen i det här 
avseendet betyder att man klarar av att lösa konflikter tillsammans, utan 
vuxeninblandning. Så här berättar Anja och Aron: 

Anja: Jo, vissa blir arga på mig alla fall.
Lottie: Vad blir dom arga på dig för?
Anja: Ibland är det för att…att jag har puttat nån eller så – då bru-
kar dom bli jättearga
Aron: Ja, även om man säger förlåt eller nåt sånt där, så börjar dom 
jaga en på skolgården. Men givetvis…det är kul att bli jagad – men 
inte liksom tillfället.
(Episod I:20)

Skratt brukar betyda att något roligt händer, men inte alltid och inte för den 
som det skrattas åt. Att bli skrattad åt är en vanligt förekommande händelse, 
men en händelse som barnen tycker är mycket obehaglig. Anja säger att det 
händer jätteofta i klassrummet att barnen skrattar åt varandra. (Episod I:21) 
Det otäckaste är om någon skrattar när man trillar och slår sig:

Amina: På soffan – när jag skulle hoppa ner…då gjorde David 
krokben på mig
Aron: Så hon fick gå till skolsyster
Amina: Då var det en kille som bara satt och skrattade
Aron: Två
Amina: Ja. Neej. Emil skrattade aldrig.
Alfred: Gjorde han inte?
Aron: Jo, Frank gjorde det (barnen pratar i munnen på varandra) 
Frank han börja gapskratta bara… hä-hä-hä-hä
Lottie: Jag tror att det… (barnen pratar i munnen på varandra 
igen)
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Amina: Sen började jag gråta, dom brydde sig inte, dom bara satt 
och flina ändå. Då tänkte jag, men du borde ju säga förlåt…
Aron: Amina fick gå upp till skolsyster.
Lottie: Händer sånt ofta? 
Aron: Nej, nej.
Lottie: Varje dag eller…
Aron: Inte varje dag, men…
Amina: Men ganska ofta.
Aron: Ja, men inte jätteofta
(Episod I:21)

Att ådra sig fröknarnas vrede är att starkt och hemskt bevis på att man som 
elev har handlat fel. Camilla berättar om hur det ibland blir bråk med lära-
ren när Camilla inte vill göra det som fröken vill att hon ska göra:

Camilla: Jag tänker åhhh nej – jag vill inte.
Lottie: Och vad säger fröken då?
Camilla: Du måste göra det, eller nåt.
Lottie: Jaha, och vad slutar det med?
Camilla: Bråk eller nåt
Lottie Slutar det med bråk mellan dig och fröken?
Camilla: (fnissande) Hmm
Lottie Hur låter det då?
Camilla: Det vill jag inte säga!
Lottie: Nähej. Brukar du bråka med fröken?
Camilla: Mm.
Carl: Jag också, brukar bråka med dig…(ohörbart) du blir så him-
la sur!
Lottie: För att du inte vill?
Camilla: Mhm.
Lottie: Är’e det som det handlar om, att du inte vill göra det som 
hon säger, eller?
Camilla: A-a – hon blir ond.
Lottie: Ibland ja. Och vad kan andra bråk handla om? (paus) Att du 
babblar för mycket, eller?
Camilla: Näe
Lottie: Vad handlar det om då?
Camilla: Att jag gör…saker som är fel, eller nåt.
Lottie: Okey.
Camilla: Som kan göra illa andra.
Lottie: Kan du göra illa andra?
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Camilla: Mm. Genom å…å…slåss och rivas eller säga dumma sa-
ker eller…
(Episod 3:14-15)

Att uppleva ånger och att skämmas är ett straff som individen själv beläg-
ger sig med. Camilla berättar om en gång då hon oförberett berättade en 
saga inför klassen. En annan flicka hade dragit sig ur ett gemensamt pla-
nerat framträdande och Camilla såg ingen annan råd än att göra ett fram-
trädande på egen hand. När Camilla var klar med att ”berätta en saga ur 
tankarna”, som hon själv säger, var det ingen i klassen som sa något. Men 
Camilla själv tyckte inte det blev bra och ångrade sig och tänkte ”Oj, så där 
skulle jag inte ha gjort!”. (Episod III:4) 

Tvång och tråkiga saker
Att tvingas till att göra vissa saker hör till skoltillvaron och bemöts på olika 
sätt av olika barn. När jag talar med barnen om tvång berättar de om det 
tvång som lärarna utsätter dem för i form av ”tråkiga” uppgifter i skolan. 
De flesta elever tar denna form av tvång som något som hör ihop med att 
vara elev och gå i skolan och var och en verkar lära sig att hantera detta på 
sitt eget sätt. Aron och Anja som båda två under vårt samtal är noga med 
att framstå som duktiga elever, låter något trevande när jag frågar dem om 
hur de tänker när de måste göra saker som de tycker är tråkiga.

Lottie: Nehej. Men nu låtsas vi att fröknarna har sagt till er nu ska 
ni göra något som ni tycker är jättetråkigt. Hur tänker ni då?
Aron: Neej – måste man göra det här. Typ. Eller jag brukar göra…
(Anja och Aron pratar i munnen på varandra) om det är nåt jättetrå-
kigt då brukar jag…nej jag vet inte…
---
Anja: Jag bara…alltså jag brukar bara göra den saken…
Alfred: Samma här
Anja: …Fast sen kanske efteråt, kanske man får göra nåt som man 
tycker är roligt, för det brukar vi få ofta.
(Episod I:29)

Alfred och Anja är överens om att det inte lönar sig att fundera så mycket 
kring hur det är att tvingas att göra vissa uppgifter, men medan Anja tycker 
att det är kul att gå i skolan tycker Alfred att det kan vara trist. Han säger 
att det är okej att vara elev och gå i den skola han gör, men tillägger ”Fast 
tråkigt”.(Episod I:29) En och annan elev protesterar mot det fröken har 
tänkt att barnen ska göra. I Carins fel kan det leda till ett rejält bråk med 
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fröken (Episod III:14-15), men för Frank innebär protesterandet att han 
först säger nej till fröken ett antal gånger och sen ja:

Frank: Jag brukar säga nej, nej, nej. Och sen säger jag ja. Så gör jag 
det.
Lottie: Du säger nej först…
Frank Ja
Lottie: …och ja sen?
Frank: Ja
Lottie: Är det alltid så?
Frank: Ja-a (tystnad)
Lottie: Så efter ett tag så liksom gör du som dom tycker att du ska 
göra?
Frank: Mm
Lottie: Okej. Är det bra det?
Frank: Ja (tyst, på inandning)

Filippa tänker inte så mycket när hon måste göra något som hon inte tyck-
er är så kul:

Filippa: Då tänker jag inte så mycket, då tänker jag liksom så här: 
Okej, då får jag väl lov och göra det då.
Lottie: Och så gör du det?
Filippa: Mm
(Episod V:11)

Bosse säger att han rätt ofta har förväntningar på att de ska göra tråkiga 
saker i skolan. Det framgår att det tråkiga beror på att Bosse inte vet vad 
som ska hända i skolan nästkommande dag. Han ger uttryck för att han 
inte har någon riktig kontroll över skolarbetet – vad som ska göras och när 
något ska göras:

Bosse: Men jag tycker… jag tycker det mest är, så här…hur…jag 
tycker det mest är så här: Åh, nu kommer det att bli nåt tråkigt. 
Eftersom att man inte har fått reda på ”ja – i morron ska ni förbe-
reda er för det” å… sådär. Och då liksom, nu, ja ”idag ska ni göra 
det”…
---
Annars blir det liksom… och nu kommer det att bli den där bo-
ken, å och nu kommer det att bli det, och nu blir det ja…kanske 
det, och så…
(Episod II:11)
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I de diskursiva utmarkerna
I fem av samtalsgrupperna har berättandet skett ungefär enligt mina förut-
fattade meningar om vad elever pratar med en vuxen person om i skolmiljö: 
lärare, kamrater och skolarbete. Skolans dominerande diskurs reglerar vad 
som är möjligt att tala om och tillfällena då eleverna överskrider gränserna 
för hur en god elev bör uppföra sig, har varit sällsynta i samtalen. Det som 
kan tolkas som överträdanden har skett i form av svordomar och ett och 
annat hårt ord om någon kamrat. När sådana överträdanden har gjorts av 
någon, har det klart märkts på eleverna i gruppen. De skrattar, fnissar och 
skruvar på sig, eller så kan en besvärande tystnad uppstå. I en av samtals-
grupperna kommer samtalet efter en relativt kort stund att hamna helt ut-
anför de områden jag tänkte var möjliga. Jag är medveten om att jag som 
vuxen anger tonen och visar vägen för vad barnen tillåts och tillåter sig tala 
om. Det är med en blandning av förlägenhet och förtjusning som barnen så 
småningom börjar fråga mig om en massa olika saker som inte alls hör till 
mina ursprungliga planer. Jag blir en smula ställd vid flera tillfällen då jag 
tycker att det är svårt att svara på vissa saker de frågar om. Jag ger eleverna 
fria händer att bestämma samtalets innehåll och hur länge vi ska prata om 
olika saker. Vi pratar länge och omsorgsfullt om saker som intresserar dem 
och där det kan vara bra att ha en utanförstående vuxen att fråga.

I början av samtalet har vi pratat om att göra bort sig, att få beröm och 
om vem som bestämmer. Jag frågar barnen om vad de säger när de vill vara 
tjaskiga mot någon och säga dumma saker. Min fråga fungerar uppenbarligen 
som en dörröppnare, för Evelina verkar se nya möjligheter öppnas: ”Oj, oj, 
oj” blir hennes omedelbara reaktion. (Episod IV:10:1) Emil och Emilia trevar 
sig fram, känner sig för vad som går an att säga, Erik stönar ”Ååååhhh…” 
och till slut blir det Evelina som berättar att hon brukar säga till en pojke i 
klassen att han håller på att tappa byxorna. Nu börjar barnen prata om kal-
lingar, häng på byxorna, att se rumpan och dra ner byxorna. Hade barnen 
börjat prata på det här viset i en undervisningssituation där jag var lärare, 
hade jag alldeles säkert på något sätt satt stopp för vidare samtal, men som 
samtalsledare gör jag det inte. Diskursens gränser tänjs och utvidgas, helt 
plötsligt är det möjligt att tala om saker som annars anses som fel och för-
bjudna. Emil erkänner att han tycker att ”vissa är dum i huvet” och Erik 
berättar att han hjälpt någon att rita hakkors. Han kan också uttala namnet 
Hitler utan att något speciellt händer. (Episod IV:10:4) Att önska att någon 
klasskamrat gick på en annan skola är vanligtvis en förbjuden tanke att ut-
tala, men här går det. Emil får mothugg av Evelina, Erik och Emilia och 
sedan är saken utagerad för den här gången.(Episod IV:10:5) 

På förekommen anledning – barnen i en annan grupp har nämnt det – 
frågar jag om barnen brukar peka ”fuck-you” eller kalla varandra för ”hora”. 
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Det visar sig att barnen har väldigt olika kunskaper om dessa två ords be-
tydelse även om de hör dem eller använder dem. Erik säger att hora är ett 
”jättefult ord” och Evelina frågar ”Vad är det?”. Både Evelina och Erik frå-
gar ”Kan du berätta det idag då?” (Episod IV:10:6) Sedan följer en lång dis-
kussion om vad en hora är, följt av en rad samtalsämnen som otvivelaktigt 
hamnar utanför det man vanligtvis pratar om i skolan, eller kanske till och 
med vad barnen talar med vuxna om. Samtalet kommer att handla mycket 
om sex, där barnen har inhämtat kunskaper från skilda håll. Emil är up-
penbarligen bevandrad inom området, men Emilia säger ideligen ”Jag fat-
tar ingenting!” (Episod IV:10:7) Varifrån svordomars kommer och varför 
sådana ord anses fula intresserar barnen också och vi talar om Gud, Satan 
och Djävulen. Emil känner även till namnet Belsebub. (Episod IV:10:7) 

Samtalet slingrar sig vidare: att klä av sig naken på dagis, att skrika snyg-
ging efter en tjej och att pussas. Så småningom kommer samtalet att handla 
om chat- och sexsajter på Internet. Behovet verkar stort hos barnen att tala 
om sådant de tycker är ”läskigt” och tillsammans med mig försöka begripa 
olika saker. De berättar för varandra om spel och porrfilmer och jag und-
rar om de verkligen har varit inne på de sidor de säger eller om de bara har 
hört talas om dem av äldre barn. Emil ger exempel:

Emil: Och sen i slutet… en människa som… sexar med ett får!
Evelina: Jaa-a
(Episod IV:10:12)

Våldsfilmer blir också ett samtalsämne, och här liksom tidigare, är det Emil 
som tar initiativet. Han säger att spelen är våldsamma, de stoppar svärd i 
huvudet och skjuter så halva huvudet går av berättar han. (Episod IV:10:13) 
Jag frågar barnen var och när de tittar på den här typen av filmer och får till 
svar att de gör det hemma hos kompisar. Barnen har uppenbarligen myck-
et olika erfarenhet av spel- och sexsajter, men på något sätt vet alla att de 
finns och också något om vad som går att finna där. Emil är den som ver-
kar ha störst tillgång till internetsidor av mera avancerad karaktär, medan 
de tre andra berättar ganska oskyldiga historier. Att visa sig naken på da-
gis, att pussas och att se kallingarna på någon, verkar vara sånt som lockar 
till igenkännande skratt. Eriks historia om Pingu får avrunda avsnittet om 
barnens dataanvändande:
 

Erik: Och så har jag en till: på Pingu när han dricker saft, då sitter 
han och dricker (skrattar), sen när…vad heter det, dricker vad heter 
det Pingu och så hans lillebror, då sitter han å dricker då…
Emil: (tyst) Sprit
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Erik: Nej, han dricker saft. Och då…då sitter han, och då kissar 
han! (alla skrattar) 
Lottie: Samtidigt som han dricker?
Erik: Jaa. Och när det är slut (ohörbart) och när det är slut (ohör-
bart) gå till toaletten!

Angående min fråga till barnen som handlade om vad de kallar varandra 
om de vill vara riktigt dumma, den fråga som från början möjliggjorde ett 
utvidgande av vad som är möjligt att tala om, så konstaterar Emil:

Emil: Men egentligen så tycker jag…egentligen det där med hora 
va, så tycker jag att man egentligen inte borde säga det. Varför ska 
man säga det, det bara blir bråk. (ohörbart)
(Episod IV:.107)

Analys av elevstudiens första del

Att styra sig själv och andra 
Är det fruktbart att använda begreppet styrning när det gäller elevers rela-
tioner till varandra? Jag menar att begreppen governmentality och conduct 
of conduct är högst tillämpliga i studier av elevers relationer och ömsesi-
diga påverkan. I elevstudien förefaller just elevernas inbördes reglerande av 
uppträdandet att vara den form av styrning som är starkast känslomässigt 
förankrad hos dem och som är orsaken till flest nederlag eller triumfer un-
der skoldagen. Det är framför allt i relation till skol- eller klasskamraterna 
som det individuella elevskapet utformas och elevskapandet sker, det är i 
dessa sammanhang som livet i skolan utspelar sig. Betydelsen av kamratre-
lationer framgår, liksom i tidigare studier på området, klart och tydligt.257 
Integrationen – att bli en lyckad elev bland andra elever – är barnens eget 
projekt och något som de måste hantera själva.258 Att ombesörja en annan 
persons integration är knappast möjlig och de vuxnas insats spelar härvid-
lag en mindre roll. 

Elevers systematiserade sätt att inordna och normalisera sig själva och 
varandra, är en metodisk och stundtals omild – om än subtil – styrning av 
uppträdandet i avsikt att särskilja det godtagbara från det icke godtagbara. 
Vårt sociala liv och våra själv konstrueras genom vad vi talar om och sät-
tet vi gör det på:

257 Se t ex Corsaro, 1985; Thorne, 1993; Strandell, 1992b, 1994
258 Strandell, 1994, s. 210



142

”Who you ‘are’, how you are treated, the constraints and possibili-
ties that are open to you as a social actor, all of these are intimate-
ly tied up with interactional issues, such as who speaks when, how 
topics are developed and closed off, and so on.” 259 

Elevers idéer, intentioner och beräkningar av vilket uppträdande som be-
traktas som acceptabelt och normalt kan på vissa sätt liknas vid den tysta 
kunskap som tillskrivs vissa yrkesgrupper.260 Det är en kunskap som inte 
uttalas och den finns inte tillgänglig i form av skrivna regler och målsätt-
ningar, utan tydliggörs i handling. Eleverna i studien kommunicerar om vad 
som är ett acceptabelt uppträdande genom att använda sig av olika språk-
liga tekniker, där varje individ har olika intentioner och grad av beräkning 
i positionerandet av sig själv och sina kamrater. Vad eleverna talar om men 
också hur detta sägs är betydelsefullt i deras inbördes positioneringsarbete. 
Samtalsinnehållet kan variera, det kan handla om matteprov, kamratrela-
tioner eller om spelsajter på Internet, men den som talar bör helst ha god 
kunskap om det han eller hon berättar. För att få omgivningens uppmärk-
samhet och därmed en för tillfället överordnad position gäller det att tala 
på ett sådant sätt att man verkar både kunnig övertygande. 

Att lära sig bemästrandets konst
Studien visar att bemästrandet i sig innehåller många olika komponenter 
och att det finns en mängd olika sätt att bemästra och därmed underkasta 
sig den diskursiva praktikens regler. Somliga elever lyckas bättre i sitt be-
mästrande än andra, olika individer har på grund av exempelvis kön, kul-
turell bakgrund och social tillhörighet olika förutsättningar för detta nöd-
vändiga och för dem ofrånkomliga krav som ställs där det gäller att känna 
till vad som är ett normalt och önskvärt uppträdande. 

Bemästrandet är mycket nära knutet till begreppen styrning (governme-
ntality), subjektskapande och positionering. Alla dessa teoretiska begrepp 
används för att ur någon speciell aspekt berätta hur vi görs och gör varandra 
till olika subjekt.261 Människor styrs och styr varandra mot ett visst uppträ-
dande i ett visst sammanhang, vars många gånger osynliga regler det gäller 
att lära sig bemästra. I skolan handlar bemästrandet om såväl skolarbete som 
om relationer till andra. I denna ständigt pågående process skapas och ska-
par sig människor till olika subjekt och tilldelas och intar olika positioner 
i förhållande till varandra. Ju bättre man är som elev på att känna till och 

259 MacLure, 2003, s. 68
260 Molander, 1993, s. 35-58
261 Butler, 1995a; Rose, 1999; Davies et al., 2001; Hultqvist & Dahlberg, 2001; Lenz-

Taguchi, 2004
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kunna hantera den diskursiva praktiken, desto större förefaller chansen att 
erhålla och behålla en tillfredställande position både bland kamrater och i 
förhållande till skolans vuxna. Positioneringsarbetet pågår ständigt och är 
ett oupphörligt växelspel mellan över- och underordning. I vissa situatio-
ner kan det vara viktigt för en elev att sträva mot en överordnad position, i 
andra sammanhang kan samma elev förhålla sig tämligen ointresserad och 
passiv i positioneringsarbetet. Individer tar och tilldelas olika positioner i 
olika sammanhang, en skolpojke kan till exempel ha en överordnad posi-
tion i sammanhang där det gäller att räkna snabbt och rätt i matteboken 
eller rita snygga robotar, men en underordnad position på fotbollsplanen 
eller i samband med dataspelande. 

Olika aspekter av bemästrande
När man närmare betraktar vad barnen associerar till under våra samtal 
förefaller det som att de lär sig att bemästra olika delar av den diskursiva 
praktiken på de sätt som står till buds för just dem som individer. I samta-
len vävs läroplansdiskurs och elevdiskurs samman på ett mycket komplext 
sätt. För samtliga elever är det viktigt att visa att man kan och vet hur det 
ska vara i skolan, att man faktiskt bemästrar och därmed underkastar sig 
de regler som gäller. Även om sätten är många – lika många som indivi-
derna – att lära sig att bemästra den diskursiva praktiken, så finns det en 
skillnad gällande graden och arten av associationer till det skolarbete som 
bedrivs i klassrummet. Jag tänker då närmast på i vilken omfattning och på 
vilket sätt barnen berättar om skolämnen och lektioner, där några gör det 
ofta och gärna och andra knappast alls. Elevskapet associeras av eleverna i 
olika hög grad med lärandesituationer och/eller kamratrelationer. Den ab-
soluta majoriteten av eleverna tar upp situationer där kamraternas åsikter 
och omdömen spelar en viktig roll. Elevernas egna värderingar framträder 
här tydligare än läroplanens.

Ett litet fåtal flickor och pojkar talar först och främst om det som van-
ligtvis kallas skolarbete, det vill säga sådan verksamhet som företrädesvis 
sker i klassrummet. Dessa elever är angelägna om att i samtalet visa att de 
bemästrar och underkastar sig det traditionella skolarbetet i klassrummet. 
När de här eleverna berättar om tillfällen då de gjort fel och känt sig dum-
ma eller när de upplevt att de varit duktiga och fått beröm, förknippar de 
oftast dessa tillfällen med en undervisningssituation. Det handlar om att 
till exempel räkna ut matteboken, att framträda inför klassen, att stava rätt 
och att göra ett snyggt jobb på datorn. Av de elever som i första hand berät-
tar om undervisningen, är det ingen som talar om allvarliga misslyckanden 
när det gäller kamratrelationer. De berättar visserligen om misslyckanden i 
situationer med andra barn, men förefaller kunna reda ut det mesta själva. 
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Resultatet pekar dock mot att kamratlivet i skolan förvisso är lika viktigt 
för de här eleverna som för majoriteten av elever, men med den skillnaden 
att elevskapets sociala sida inte i lika hög grad förknippas med funderingar 
och problem som de inte kan lösa på egen hand. 

De flesta barn i klassen väljer att nästan enbart berätta om sådana till-
fällen då elevdiskursen är den dominerande diskursen. De koncentrerar 
sina upplevelser av att lyckas respektive misslyckas och av vad som är rätt 
och fel till sådant som händer utanför själva undervisningen. Det kan vara 
iakttagelser och upplevelser som barnen gör inom klassrummets fyra väg-
gar, men också sådant som händer i korridoren eller på skolgården. Av stu-
dien framgår att denna aspekt av elevskapet kräver stor uppmärksamhet av 
många elever och förmodligen går en stor del av vissa barns energi till att 
få den sociala tillvaron att fungera någorlunda tillfredställande under skol-
dagen. Om kamratrelationerna vacklar och är osäkra – vilket de ofta är – 
och eleverna har fullt upp med att försöka ha kontroll över skoltillvaron, 
förefaller den större delen av individens koncentrationen att riktas mot just 
relationsarbetet. Skolarbetet, det som i skolans lägre årskurser ofta förknip-
pas med matematik, läsning och skrivning, får då av förklarliga skäl mindre 
uppmärksamhet. Elever kan mer eller mindre tillfälligt hamna i situationer 
där de måste välja mellan skolarbetet och relationsarbetet, de måste priori-
tera det ena framför det andra och då ”vinner” som regel relationsarbetet. 
Flickorna och pojkarna talar i ungefär samma utsträckning om kamratsi-
tuationer respektive undervisningssituationer. När det gäller skolarbetet ut-
trycker flickorna i högre grad än pojkarna att det är ”roligt att jobba” medan 
pojkarna i större utsträckning berättar om vad de är duktiga på.

Diskursiv medvetenhet
Att vara medveten om den diskursiva praktikens regler och utifrån denna 
kunna skilja på rätt och fel, gott och ont, är ett villkor för elevernas sociala 
integrering, vare sig eleverna associerar till elevdiskursen eller läroplansdis-
kursen i sitt berättande. Detta förhållande medför att den enskilda eleven 
måste ha en omfattande kunskap om det sociala livet i skolan och klas-
sen. Varje individ måste snabbt kunna bedöma olika situationer och ha 
en känsla för hur de ska handla för att utnyttja möjligheterna till att bli 
införlivade i gemenskapen.262 Förmågan att bemästra skolans diskursiva 
praktik har jag kallat för diskursiv medvetenhet, eftersom en medvetenhet 
om de sociala reglerna är en förutsättning för att kunna lära sig bemästra 
dem. Det är av yttersta vikt för barnets sociala integrering att känna till 
vad som anses som möjliga sätt att tala och handla för att betraktas som 

262 Strandell, 1994, s. 210
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någon som vet och kan, för att ses som någon att räkna med. Den diskur-
siva medvetenheten avgör alltså hur individen lyckas i sitt bemästrande av 
den diskursiva praktiken. 

Några elever uttrycker en varierande grad av omedvetenhet inför de dis-
kursiva regler som de flesta flickor och pojkar i klassen uttrycker. Just när 
det gäller det sociala samspelet, både det mellan könen och inom det egna 
könet, verkar det för vissa barn vara svårt att veta vad man ska rätta sig efter. 
Vad som är rätt och vad som är fel är inget lätt och självklart, utan framstår 
snarare som något svårförståeligt och främmande. Att ha en låg diskursiv 
medvetenhet innebär att eleven har otillräcklig kunskap om de regler som 
styr samspelet i leken såväl som i lärandet. Med otillräcklig menar jag att 
kunskapen om gränserna för vad som betraktas som normalt och vanligt 
är otydliga eller osynliga för vissa elever. Det betyder i praktiken att många 
situationer blir svårförståeliga för barnet och att mycket av det som sägs 
och görs både i och utanför klassrummet är föga begripligt. Att inte veta 
är alltid ett tillkortakommande som drabbar den enskilde hårt och ibland 
skoningslöst. När en individ visar en låg diskursiv medvetenhet förefaller 
det som om det är de icke uttalade reglerna för hur man beter sig, som är 
mest svåråtkomliga och därmed svårbemästrade.

Med en hög diskursiv medvetenhet menas i det här sammanhanget att som 
elev veta vad som förväntas både när det gäller skolarbetet och relationer till 
kamrater av båda könen, så även till lärare och annan personal. Flickorna 
och pojkarna med hög diskursiv medvetenhet är – sett ur ett lärarperspek-
tiv –förmodligen de elever som ligger närmast föreställningen om ideale-
leven. Barnen i studien framhåller i sina berättelser vikten av att känna till 
hur man uppför sig gentemot andra flickor och pojkar för att bli accepte-
rad och därmed inkluderad. Aron, en elev med hög diskursiv medvetenhet, 
reflekterar mot slutet av samtalet på följande vis:

Aron: Alltså… jag hade bara en sak som jag bara kom på nu.
Lottie: Mm
Aron: Det har inte med det här att göra, men vänskap är bättre än 
kunskap
Lottie: Jaha?
Aron: Tycker jag i alla fall, jag vet inte om det är så många som 
tycker det men…vänskap är bättre än kunskap.
Lottie: Har du hittat på det själv?
Aron: Ja, jag kom på det alldeles nyss
Lottie: Jaa? ”Vänskap är bättre än kunskap”…
Aron: Faktiskt!
Lottie: Vad säger ni andra om det? Håller ni med eller?
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Alfred: Jipp
Anja: Mm.
(Episod I:28)

 
Som tidigare påpekats är det framför allt i relationen till klasskamraterna 
som barnen i studien konstruerar sig och konstrueras till elever. En del av 
detta konstruktionsförfarande utgörs av det positioneringsarbete som hela 
tiden pågår mellan eleverna. Eleverna intar och ges en position i ett visst 
sammanhang i förhållande till sina klasskamrater, en position som försva-
ras, förhandlas och förändras. I Kapitel 9 granskas det relationsarbete i 
form av positionering263 som pågår under samtalens gång mellan eleverna 
i de olika grupperna. 

Elevdiskursens antydda regler
Om man studerar de situationer som barnen hänvisar till när det gäller 
rätt och fel, att lyckas och misslyckas samt vad som renderar beröm res-
pektive klander, får man en aning om vilka värderingar som råder och vad 
som är önskvärt respektive icke önskvärt ur elevernas perspektiv. Det som 
av de nioåriga flickorna och pojkarna anses som ett normalt uppträdande 
blir synligt och elevdiskursens regler framträder. Genom att uppbära vissa 
tankemönster – till exempel att det är normalt och önskvärt att ha många 
kamrater – styr eleverna sig själva och varandra. Som tidigare framhållits 
har diskurser en dubbel makt, vi styrs av dem samtidigt som vi styr oss 
själva och utövar makt genom diskursen. De regler som antyds i samtalen 
med barnen och som redovisas nedan, är inte gemensamma regler i den 
meningen att samtliga tjugo elever i klassen har uttalat dem precis så som 
de nedtecknas här. Däremot berör alla elever de områden som räknas upp 
nedan och ger samtidigt uttryck för en uppsättning gemensamma värde-
ringar som reglerar deras skoltillvaro. Nedan redovisas de antydda diskur-
siva regler som barnen ger uttryck för i sitt berättande och som speglar olika 
aspekter av elevskapet.264 

Föreställningar om kamratskap är mycket framträdande i samtalen med 
eleverna. Att vara en normal elev betyder att ha kamrater i skolan, helst inom 
klassens ram. Den norm som är helt dominerande bland eleverna är att se till 

263 Med positionering avses inom feministisk forskning att positioneras/positionera sig som 
tillhörande ett visst kön, det vill säga som man eller kvinna. I avhandlingen används ett 
utökat positioneringsbegrepp, där elever positioneras/positionerar sig som en viss flicka 
eller pojke som ges/intar en mer över- eller underordnad position. 

264 Johansson, 2003, s. 140, har studerat 1-3-åriga barns etik och kommer fram till att bar-
nen i förskolan ”strider för sina rättigheter och värnar om andras väl”. Omsorgen om 
andra barn och att barn inte skadas är framträdande i de mindre barnens förhållnings-
sätt sin omgivning. 
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att man har kamrater, för utan kamrater betraktas en flicka eller pojke som 
udda och annorlunda. I kamratrelationerna är det viktigt att försöka vara 
en så bra kamrat som möjligt och följa de regler som finns. Regler för hur 
man gör när man leker engagerar barnen i hög grad och dessa regler är bar-
nens egna. Om en skolpojke eller skolflicka ideligen bryter mot de lekregler 
som är i omlopp, blir man utesluten ur gemenskapen på olika sätt. Följande 
regler för den gemensamma leken bland nioåringarna kan urskiljas:

•	 Man	ska	rätta	sig	efter	lekens	regler
•	 Om	man	vill	vara	med	och	leka	ska	man	förhöra	sig	om	hur	leken	går	

till
•	 Om	man	vill	vara	med	och	leka	ska	man	fråga	vilken	karaktär	(roll)	man	

ska vara
•	 När	man	hoppar	in	i	en	lek	får	man	inte	göra	om	lekens	regler
•	 När	man	hoppar	in	i	en	lek	får	man	inte	ta	bort	eller	lägga	till	karaktärer	

(roller)

Vissa elever bestämmer mer än andra när det gäller umgänget mellan klass- 
och skolkamrater. Bestämmandet mellan kamrater är framför allt kopplat till 
lek och rastsamvaron. Hur någon bestämmer är viktigt för om de andra ska 
acceptera det. Den i klassen som gärna vill fastställa hur saker och ting ska 
gå till och som vill få legitimitet att bestämma, bör känna till följande:

•	 Man	får	inte	bestämma	för	ofta	och	inte	för	snabbt
•	 Man	får	inte	vara	alltför	aggressiv	när	man	bestämmer
•	 Man	får	inte	vara	för	sträng	när	man	bestämmer
•	 Man	ska	inte	försöka	bestämma	som	en	vuxen

För att få kamrater, för att få vara med i leken och för vara en som andra 
vill samarbeta med i klassrummet, måste både skolflickor och skolpojkar 
underkasta sig vissa regler. Det gäller att vara ”lagom” och att inte särskilja 
sig för mycket:

•	 Man	ska	inte	vara	mallig	eller	cool	och	tro	att	man	är	speciell
•	 Man	ska	inte	vara	alltför	känslig	och	gråta	lätt
•	 Man	får	inte	bli	för	aggressiv
•	 Man	får	inte	skratta	när	andra	gör	sig	illa	
•	 Man	säger	förlåt	när	man	har	gjort	illa	någon
•	 Man	ska	undvika	att	göra	bort	sig	så	att	andra	skrattar	
•	 Man	ska	inte	snubbla,	stöta	emot	saker,	ha	sönder	grejer	och	säga	eller	

läsa fel
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Det finns överenskommelser mellan eleverna om hur de ska förhålla sig till 
sina lärare och andra vuxna i skolan. Dessa regler liknar i stor utsträckning 
den typ av klassrumsregler som ibland brukar finnas uppsatta på väggen i 
klassrummet, något som pekar på att läroplansdiskurs och elevdiskurs i viss 
mån överlappar varandra: 

•	 Man	ska	inte	bråka	med	lärarna	och	göra	dem	ledsna	och	arga
•	 Det	är	förkastligt	att	oavbrutet	bryta	mot	olika	regler
•	 Det	är	acceptabelt	att	någon	gång	bryta	mot	klassrumsreglerna
•	 Man	ska	inte	sitta	och	pladdra	eller	springa	omkring	i	klassrummet	och	

störa andra
 
Att vara dum mot andra
Elevernas regler för hur man är en bra kamrat, ignoreras då och då av flick-
or och pojkar som ”är dumma”. Dum är man som elev när man gör nå-
gon ledsen eller rädd. När det handlar om att vara dum mot andra, menar 
eleverna att både flickor och pojkar kan vara dumma mot sina kamrater. I 
samband med att Aron och Amina berättar att vissa pojkar brukar skratta 
när någon flicka gör illa sig och gråter (Episod I:21), frågar jag om det finns 
flickor som skrattar när pojkar gör sig illa? Hur gör flickor när de är dum-
ma265 mot pojkar? Amina och Aron säger att det är skillnad mellan olika 
pojkar, inte mellan flickor och pojkar när det gäller att vara elak på det här 
sättet. Att vara dum mot flickor genom att lägga krokben och sedan skratta 
när dom gråter, är något som dumma pojkar gör, tycker Amina och Aron. 
Dumma pojkar är dumma mot både flickor och pojkar, men dom är dum-
ma på olika sätt. En pojke kan vara dum mot andra pojkar genom att till 
exempel bli jättearg när hans lag förlorar eller genom att vilja bestämma 
för mycket i någon lek eller i fotboll.(Episod I:22, V:12) Flickor som beter 
sig dumt blir tjuriga, använder fula ord och lämnar sen konflikten genom 
att gå därifrån. Ibland händer det att barnen blir rädda för en kamrat som 
visar sig onödigt aggressiv. Pojkar kan vara rädda för både flickor och andra 
pojkar, och flickor kan vara rädda för pojkar och andra flickor. I samtliga 
fall handlar det om att de personer de är rädda för, uppträder oberäkneligt 
och aggressivt. (Episod I:27, III:12, V:16)

När det gäller frågan om det finns vissa elever som bestämmer mer än 
andra i klassen, så pratar båda könen mest om pojkarna. Sättet att bestämma 
över kamraterna skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Pojkarnas bestäm-
mande framställs av både flickor och pojkar som direkt och tydligt, poj-

265 Uttrycket ”att vara dum” vilket är barnens språkbruk, är liktydigt med att vara elak och 
göra någon fysiskt eller psykiskt illa.
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karna frågar eller säger rakt ut hur det ska vara i en lek eller i en match. Att 
vara tydlig i sitt bestämmande, betyder inte detsamma som att bestämma 
på ett bra sätt. Tydligheten kan vara av det aggressiva och hotande slaget 
eller mer demokratiskt frågande.(Episod II:13) Flickor bestämmer lite min-
dre än pojkar, säger Axel, men när de inte får bestämma så blir de sura och 
går. (Episod I:13) På så sätt kan flickorna demonstrera makt och få sin vilja 
igenom, enligt Axel. Några flickor i andra grupper bekräftar Axels obser-
vationer beträffande hur flickor bestämmer. När det gäller att säga dumma 
saker till varandra, så tar pojkarna i lite mera än flickorna, menar Filippa. 
Frank håller med och säger att det mest är pojkar som brukar peka ”fuck-
you”. Till flickor kan man säga ”hora”, säger Frank, men han tror inte att 
flickorna säger det till pojkarna. Om en pojke vill säga något elakt till en 
annan pojke så kan han säga ”Jag kommer kanske döda dig nästa dag” eller 
”Jävla kuk, eller nåt” säger Frank vidare. (Episod V:14)

Att berätta om någon utanför samtalsgruppen verkar sammanhållande 
för gruppen. Båda könen använder sig av våra samtal i ungefär samma ut-
sträckning för att berätta om andra flickor och pojkar i klassen. Det handlar 
då företrädesvis om barn som är elaka och gör saker som eleverna i gruppen 
inte gillar. Ett tillfälle när flickorna och pojkarna samspelar på lika villkor 
i våra samtal – det vill säga talar i samma utsträckning, lyssnar på varandra 
och har en gemensam tråd i samtalet – är när gruppen talar om andra barn 
utanför gruppen (se vidare kapitel 9).

Både pojkar och flickor bestämmer, visar ilska och kan vara aggressiva, 
men gör det på lite olika sätt. Oavsett ålder och kön är människor måna 
om att visa upp sig som ”riktiga” kvinnor och män.266 Genom att de flesta 
vuxna omfattas av föreställningen om två kön, lär vi barnen att bygga upp 
sina identiteter på samma sätt. Skolpojkar och skolflickor konstrueras inte 
av en slump, de skapar sig och skapas utifrån traditionella tankesätt. De 
flesta barn föds in i en värld med en könsbestämd och bipolär struktur där 
man antingen är pojke eller flicka, inte både och. 

”Varje barn har samtidigt blivit visad till en av dessa kategorier. Det 
spelar ingen roll vilka frihetliga diskurser som de har fått tillgång 
till, eller vilka gränsöverskridanden som de kan vara engagerade i, 
de vet att de är tvungna att bli igenkännbara medlemmar av den 
kategori som de har blivit tilldelade” 267

266 Davies, 2003
267 Davies, 2003, s. 186
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En elev betraktas i linje med ovanstående resonemang antingen som skol-
flicka eller skolpojke och för flickan och pojken gäller olika normer för upp-
trädandet. Barn i tidiga skolår är mycket angelägna om att demonstrera sin 
könstillhörighet och att bevara könsgränser. Det gäller, speciellt inför kamra-
terna, att framstå som en lyckad skolflicka eller skolpojke.268 Ett traditionellt 
anammande av könsgränserna syns väl i materialet, men man kan också se 
överskridanden av de gränser som traditionellt gäller för flickor respektive 
pojkar. Det är exempelvis övervägande pojkar som tar ordet och som anger 
samtalsämnet för stunden, men det går även att hitta exempel där flickor 
ges/tar den positionen. Det verkar handla om vilka flickor och pojkar som 
samtalar när makten om talutrymmet ska fördelas (se vidare kapitel 9). 

Sammanfattning

I kapitlet har redogjorts för barns olika erfarenheter av elevskapet avseende 
rätt och fel och att lyckas och misslyckas i skolan. De tjugo barnen i studien 
har berättat om en mängd upplyftande, roliga, obehagliga, besvärliga, och 
ibland svårförståeliga situationer som de varit med om i skolan. 

Begreppen governmentality, normalitet, subjektskapande, positionering 
och bemästrande har tjänat som teoretiska utgångspunkter för analysen av 
samtalen. Redovisningen har skett utifrån de frågeställningar som redovi-
sas i kapitel 8, varefter rubriksättningen har utarbetats. Texten har byggts 
upp kring ett relativt stort antal elevcitat, åtföljda av kortare kommentarer. 
Utifrån de teoretiska redskapen har en analys gjorts av elevers olika sätt att 
bemästra och underkasta sig den diskursiva praktiken, med utgångspunkt 
i vem som talar om vad och på vilket sätt. Beroende på vad eleverna valt att 
berätta om när det gäller att lyckas respektive misslyckas som elev, så ut-
kristalliseras två huvudsakliga sätt att tala om elevskapet. Antingen reglerar 
elevdiskursens regler elevernas berättande, eller så framträder läroplansdis-
kursens normer tydligast. Elevernas diskursiva medvetenhet – det vill säga 
i vilken utsträckning eleverna är medvetna om de osynliga regler som styr 
och med vilkas hjälp de själva bär upp diskursen – redovisas i kapitlet. 

Barnens berättande har skett mot bakgrund av de diskursiva regler som 
de upplever styrande i samtalssituationen. Den egna gruppens sammansätt-
ning har i stor utsträckning bestämt vad som är möjligt för individen att 
tala om. Eleverna har associerat till rätt och fel, tvång och frivillighet, beröm 
och straff varvid de berört olika aspekter av elevskapet. Även om vart och 
ett av barnen haft sin egen erfarenhet av att vara elev så är det någon eller 

268 Se Strandell, 1994, angående socialisation och integrering som barnens eget projekt.
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några i gruppen som på olika sätt avgjort vad samtalet kommit att handla 
om. Samtalen har i samtliga fall främst kretsat kring relationer, men de oli-
ka grupperna ha skiljt sig i sitt sätt att tala om den sociala tillvaron. Arbe-
tet med att vara någon som omgivningen kan räkna med och gillar är för 
eleverna ett ständigt pågående projekt. Att uppnå och inneha en position 
som elev som man själv ser som möjlig och som omvärlden tillåter, före-
faller vara det som barnen riktar den största delen av sin uppmärksamhet 
åt under skoldagen. I sitt berättande uttrycker barnen vikten av att lära sig 
bemästra den diskursiva praktiken, att veta hur man ska göra och vad man 
ska säga i olika situationer. De talar om kamrater, om att göra rätt och få 
beröm eller att göra fel och få någon form av straff. Straffet, som barnen 
ser det, är oftast att de andra barnen skrattar. Det absolut värsta som kan 
hända är att bli betraktad som annorlunda och konstig på något sätt. Då 
riskerar man att hamna utanför och inte få någon att leka med. Det ab-
solut viktigaste i barnens skoltillvaro är att ha kamrater. Utan kamrater är 
man ingen att räkna med. 

I samtalssituationen förefaller flickor och pojkar noga med att upprätt-
hålla ganska traditionella könsmönster och att visa att de vet hur de ska 
uppträda som skolpojkar respektive skolflickor. Könsöverskridanden fö-
rekommer dock, även om det framgår tydligt att pojkar och flickor van-
ligtvis inte talar eller handlar på samma sätt. Det är viktigt för barnen att 
visa att de kan och vet sådant som hör elevskapet till och att låta de andra i 
gruppen märka att de behärskar godtagbara sätt att vara elev. Även om det 
är av största vikt för barnen att visa att de vet hur något ska vara, så berät-
tar de flesta flickor och pojkar mycket öppenhjärtigt om olika misstag och 
tillkortakommanden och hur det känns när man gör fel. En grupp elever 
avlägsnar sig ganska ordentligt från vad man som elev kan och bör tala om 
i skolan. De använder sig av samtalstillfället för att avhandla saker de med 
stor sannolikhet annars inte talar med någon vuxen om.
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Kapitel 10. Att vara en lyckad elev– språkliga 
tekniker och subjektspositioner

I det här kapitlet, som är elevstudiens andra resultatkapitel, avhandlas de två 
sista av syftets fyra punkter: att urskilja olika språkliga positioneringstekni-
ker och hur de verkar, samt att lyfta fram olika subjektspositioner och deras 
eventuella konsekvenser. Här riktas blicken mot vem som tillåts tala när, 
vem talar med vem samt mot olika subjektspositioner och deras innebörd 
(se tabell 5, kapitel 8). I kapitlet fokuseras hur makt förhandlas, fördelas 
och omfördelas mellan eleverna. Interaktionen mellan barnen följs utifrån 
barnens språkliga kommunikation och vad den avslöjar om maktrelationer 
och subjektspositioner i samtalsgruppen. Det handlar här liksom tidigare, 
om att göra på ”rätt” sätt, att veta när man ska vara tyst och lyssna och när 
man tillåts tala. Det handlar om att veta vem i gruppen som för tillfället bör 
gynnas respektive missgynnas för att den egna positionen ska vara så till-
fredställande som möjligt. Eleverna har för detta ändamål en rad mer eller 
mindre medvetna tekniker som de laborerar med. Begreppet teknik är här 
liktydigt med tillvägagångssätt snarare än en rationellt planerad taktik. 

Vem kan säga vad och vem får tala när? 

I det här avsnittet följer en redovisning av hur samtalen inleds i de olika 
grupperna. Här undersöks inte i första hand samtalens innehåll, utan vem 
som öppnar samtalet och med vilka medel detta sker. Vilka talar och vilka 
är tysta? De första minuterna av samtalen ser väldigt olika ut i de sex sam-
talsgrupperna. I några grupper är det en person som snabbt tar ordet när 
jag börjar ställa mina frågor. I andra grupper är både pojkar och flickor av-
vaktande, ingen vill börja prata. För att det ska vara möjligt att hålla reda på 
de sex grupperna har de i studien tilldelats olika namn: Alm, Björk, Ceder, 
Ek, Fläder och Gran. I kapitlet följs barnens positioneringsarbete i samtals-
situationen, dels i inledningsskedet dels när samtalet pågått en god stund. 

Almgruppen – tydliga positioner från början
Almgruppen består av två pojkar och två flickor, Aron, Alfred, Amina och 
Anna. Aron är den som tar ordet först och han är också den ende av de 
fyra barnen som pratar under samtalets första minuter. Han är den som 
svarar mig och håller med mig när jag berättar hur vi ska gå till väga. Med 
hjälp av nickanden och hummanden – ja, jo, mm, okay – visar han att han 
är med på noterna och godtar det jag säger (Episod I:1). De andra barnen 
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säger ingenting, det verkar som en tyst överenskommelse mellan alla fyra 
att Aron är den som ska tala för gruppen. Jag går igenom lite om samta-
let, men känner ett behov av att inte komma med för alltför tydliga pek-
pinnar. ”Vi går laget runt”, säger jag till barnen och tillägger att om man 
kommer på något man vill säga, så kan man säga det fastän man inte står 
på tur. Aron invänder:

Aron: Ja. Men vi kan ju vänta tills den andra har pratat färdigt i 
vilket fall.
Lottie: Ja, det är ju bra. Så hör jag bättre. (Vi skrattar tillsammans)
(Episod I:3)

Aron föreslår att alla ska följa den regel som brukar finnas i de flesta klass-
rum: att tala en i taget. Han ifrågasätter den ordning som jag har föreslagit 
och när jag bifaller hans önskan skrattar alla i gruppen tillsammans. Aron 
har utmanat min auktoritet, något som hela gruppen är medveten om och 
när jag svarar positivt på hans utspel verkar alla känna sig lättade – det här 
gick ju bra! Aron verkar fungera som gruppens buffert mot mig, de andra 
ger honom den här uppgiften genom sin självvalda tystnad och han tar sig 
gärna an den. (Episod I:1) Aron går in för att på olika sätt befästa sin posi-
tion som den som leder gruppen, åtminstone i inledningsskedet av samta-
let. Att uttrycka sig vuxet och belevat är en teknik som Aron använder sig 
av. I samband med att barnen berättar vad de heter utbrister jag: 

Lottie: Vilka fina namn ni har!
Aron: Tackar! (Episod 1: 2)

När Alfred omedelbart därefter härmar Arons ”tackar”, skrattar de andra 
barnen. (Episod A:2) Jag tolkar elevernas skratt och Alfreds röst som att det 
här inte stämmer med hur Alfred vanligtvis uttrycker sig. Det låter roligt 
när han använder samma sätt att uttrycka sig som Aron och han är med-
veten om det. 

Den första frågeställningen i samtliga grupper handlar om hur man som 
elev vet om man gör rätt eller fel när man är i skolan. Hur får man får redan 
på det och hur känns det, frågar jag. Aron kan obehindrat fortsätta sitt be-
rättande, han har redan säkrat en position som ledare i gruppen. De andra 
tre är tysta och avvaktar. Aron fortsätter att fungera som gruppens buffert, 
han är den som får undersöka vad situationen går ut på och också den som 
får ta eventuella stötar. Aron har en ganska lång utläggning om hur han job-
bar i matteboken där han berättar att han själv ser när han har gjort fel och 
att han vet att han måste träna mer om han har gjort fel på något. (Avsnitt 
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I:5, kapitel 7) När Aron kommit så långt gör Amina några försök att ta sig 
in i samtalet. Första gången fyller hon i vad Aron säger, andra gången bör-
jar hon att säga något men fortsätter ”… nej, jag glömde bort”. 

I Almgruppen är maktfördelningen tydlig redan från början. En sam-
manfattning av positioneringsarbetet under de första inledande minuterna 
visar att det omgående framträder en pojke, Aron, som tar på sig en ledande 
och sammanhållande uppgift i gruppen. Hans tekniker för att uppnå och 
behålla denna position blir att vara den som uttryckligen stöttar auktori-
teten genom att från första början liera sig med mig och ge mig sitt bifall. 
Hans andra drag blir att utmana auktoriteten utan att för den skull gå för 
långt, han känner sig för och lyckas i sina föresatser. Aron använder sig av 
ett vuxet språk med humoristiska inslag och talar med tydlig och välmo-
dulerad stämma. De andra tre i gruppen gör inledningsvis inga försök att 
ta plats i samtalet, utan lämnar över till Aron. Att fungera som gruppens 
talesman betyder att ta initiativ och ansvar men även att vara den som kon-
fronterar auktoriteten. 

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av:
•	 En	av	pojkarna,	Aron,	tar/ges	en	ledarposition,	ansvaret	och	initiativet	är	

hans
•	 Den	andra	pojken,	Alfred,	överlämnar	initiativet	och	ansvaret	till	Aron
•	 Flickorna	Anna	och	Amina	överlämnar	initiativet	och	ansvaret	till	Aron	

Senare kommer Arons och Alfreds positioneringsarbete att granskas när-
mare. Att jag valt att granska just dessa två pojkars positioneringsarbete är 
för att deras inbördes positioner är så påtagligt asymmetriska. 

Björkgruppen – ingen omedelbar ledare träder fram
I Björkgruppen startar samtalet med att jag berättar att jag är intresserad 
av hur det är att vara elev nu för tiden och att jag undrar om det är någon 
skillnad mot när jag gick i skolan. I Björkgruppen ingår tre barn, en flicka 
och två pojkar, Brita, Bosse och Bengt. Alla tre ger sitt bifall när jag berät-
tar om vad jag är intresserad av. Bosse blir den första i gruppen som talar 
genom att hålla med mig om att skolan var annorlunda förr. Sen kommer 
Bengt in och efter en kort stund säger Brita något. I Björkgruppen – till 
skillnad från Almgruppen – träder ingen omedelbar ledare fram. Bosse och 
Bengt turas om att berätta och fråga om skolan förr. Jag frågar Brita, Bosse 
och Bengt om de känt sig riktigt dumma någon gång i skolan. Bosse bör-
ja berätta något när Bengt passar på att fråga mig ”Har det hänt dig nån 
gång?” Brita tar sig in i samtalet relativt snabbt och hon associerar på egen 
hand till det jag berättar om skamvrån i min skola. ”Som det är på rasten! 
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Mörka väggen!” säger Brita. (Episod II:1) Då ingen av eleverna vill börja 
berätta om en situation där de själva gjorde något tokigt, passar Bosse på 
att berätta om när Bengt ”gjorde bort sig” och tippade stolen bakåt så han 
föll i golvet. (Episod II:2) Bengt förefaller att klara situationen utan att bli 
arg och berättar fnissande vad det var som hände. Han avslutar historien 
med att ”alla började skratta”. Bosse nöjer sig inte med att bara ta initiativ 
till att berätta om Bengts misstag, utan han förstärker Bengts erkännande 
av att alla började skratta åt honom genom att säga ”Det gjorde alla!” Bengt 
markerar att Bosse gått för långt genom att fräsa ”Men det var ju det jag 
sa!”(Episod II:2) Här har Bosse uppenbarligen gått lite för långt och Bengt 
låter honom veta det. När jag sedan vänder mig till Brita och frågar om 
hon kommer ihåg någon situation när hon gjorde tokigt, följer en lång ut-
läggning där Bosse är den som talar mest. 

En sammanfattning av de första minuterna i Björkgruppen visar att bar-
nens positioner för en utomstående inte är tydliga på samma sätt i som i 
Almgruppen. Bosse är den som tar ordet först av de tre barnen och håller 
med mig om att skolan var annorlunda förr. Alla tre stöttar mig med ”mm” 
och ”jaa”, när jag berättar om vad som intresserar mig och om hur samta-
let ska gå till. Pojkarna förefaller i samtalets inledande skede vara relativt 
jämbördiga, de talar varannan gång och i dialog med varandra medan Bri-
ta associerar på egen hand och deltar inte i pojkarnas samtal. Varken Brita 
eller Bengt vill börja berätta om något tillfälle när de gjorde fel. Bosse vill 
egentligen inte heller berätta om sina misstag, så han tänker ut ett sätt där 
han får ha ordet utan att utlämna sig själv. Bosses teknik består i att skaffa 
sig ett övertag över Bengt genom att berätta om en situation som var obe-
haglig för Bengt. Bosse gör i anslutning till detta ytterligare ett försök att 
förbättra sin position i förhållande till Bengt genom att upprepa och betona 
att alla i klassen skrattade. Bengt balanserar situationen genom att snäsa åt 
Bosse och låta irriterad. Brita sitter tyst.

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av att:
•	 Ingen	självklar	ledare	träder	fram
•	 Positionerna	är	osäkra
•	 Gnabb	och	konkurrens	förekommer	mellan	Bosse	och	Bengt	men	även	

ömsesidig stöttning 
•	 Brita	avvaktar	och	associerar	på	egen	hand

Längre fram kommer Britas positioneringssträvanden i förhållande till Bosse 
och Bengt att redovisas. Brita har en tuff uppgift att som flicka hävda sig 
tillsammans med två pojkar, så vilka tekniker har hon för att bli bekräftad 
under vårt samtal? 
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Cedergruppen – tystnad och osäkra positioner
I Cedergruppen ingår en pojke och två flickor, Carl, Cecilia och Camilla. 
Alla tre talar om vad de heter, men Camilla som presenterar sig sist gör det 
under viss protest. Hon tittar ner i bordet och gör rösten mörk, långsam 
och släpig och jag uppfattar det som att hon är misstänksam mot situatio-
nen och markerar motstånd. Jag pratar på och väntar in gruppens reaktion 
av min presentation av mig själv och vad vi ska göra tillsammans. I den si-
tuationen fungerar ett bifall eller samtycke från gruppen i form av några 
”mm” eller ”ja-a” som en slags tillåtelse för mig att fortsätta prata. Ett och 
annat svagt ”mm” hörs, i övrigt är det tyst. Jag pratar vidare medan bar-
nen avvaktar. Stämningen känns spänd och obekväm. Jag ställer min för-
sta fråga som handlar om att göra fel och att känna sig dum. Är det någon 
som har råkat ut för det, undrar jag. Det blir en lång tystnad, ingen säger 
något. Jag frågar då i stället om att göra rätt och hur de vet att de gör rätt. 
Ånyo bemöts min fråga med tystnad. Ni kanske är såna som gör rätt för 
det mesta i skolan, föreslår jag. Nja-e, ne-ej, nej, blir det kollektiva svaret. 
(Episod III:2) Samtalet präglas av osäkerhet och avvaktan, ingen vill vara 
först med att prata på egen hand. Till slut tar Carl till orda och berättar om 
att han en gång råkade skratta åt en pojke på skolgården:

Carl: En gång när…skrattade jag åt att en hade en plastblejd 
Lottie: En plast-?
Carl: -blejd. En sån där man drar igång. Ehh… och så… fast jag… 
jag menade inte det… det var bara roligt och så… (mumlar - ohör-
bart)
Lottie: Fick du klart för dig att du hade gjort fel då på något sätt?
Carl: Jaa…
Lottie: Vad det nån som sa till dig eller…
Carl: Nej.
Lottie: Hur visste du det då’ra?
Carl: Jag kände… senare att… neej det där kändes inte rätt.
(Episod III:2)

Carl verkar berätta det han gör för att någon måste säga något, annars blir 
det för pinsamt. Hans historia är trevande och har tunt innehåll men ingen 
av flickorna kommenterar hans utspel. Jag vänder mig till Cecilia: Går det 
tokigt för dig någon gång, undrar jag. ”Jag vet inte”, svarar Cecilia. Hon 
svarar ”ja” och ”nej” och ”vet inte” på de frågor som följer. Hon avslöjar 
ingenting om sig själv och stämningen blir mer och mer spänd. (Episod 
III:3) Camilla, som var lite avvisande till att börja med, är nu den som tar 
till orda. Hon berättar utförligt och uppriktigt om en gång när allt blev 
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fel när hon skulle berätta en saga inför klassen. Hon låter missmodig och 
dämpad. (Episod III:4) 

Cedergruppens barn verkar osäkra på varandra i inledningsskedet. Ingen 
säger ett ljud när jag inleder och inga bifall hörs. En flicka protesterar, om 
än otydligt, när barnen presenterar sig. Inget av barnen verkar vilja yttra 
sig eller visa upp sig. När tystnaden har varat lite för länge för att det ska 
kännas bekvämt, börjar gruppens pojke att berätta. Cecilia avvisar tystlåtet 
mina frågor, medan Camilla som gjorde tydligast motstånd under de inle-
dande minuterna, blir den som berättar en både personlig och fängslande 
episod. (Episod III:4) 

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av:

•	 Tystnad,	avvaktan
•	 Oklara	positioner
•	 Barnen	stöttar	inte	varandra
•	 En	spänd	stämning
•	 Gruppens	pojke	inleder
•	 En	flicka	träder	fram

I Cedergruppen är stämningen dov och gruppmedlemmarna verkar hela 
tiden bevaka varandra. Vad är det som händer mellan dem i samtalssitua-
tionen? I ett senare avsnitt redovisas hur medlemmarna i den här gruppen 
gör när de stöttar respektive avvisar varandra i samtalet.

Ekgruppen – alla fyra träder fram
Ekgruppen består av två flickor och två pojkar: Erika, Evelina, Emil och Erik. 
Barnen presenterar sig på min anmodan och spridda ”tack” hörs när jag häl-
sar dem välkomna. Pojkarna presenterar sig först på initiativ från Emil som 
talar om vad han heter innan jag har talat färdigt. Erik säger genomsnuvig 
sitt namn och Erikas röst är ljus och flickaktigt barnslig när hon säger ”Jag 
heter Erika”. När Evelina sen presenterar sig gör hon sin röst ännu ljusare 
och ännu mer barnslig, hon låter som en figur ur en Disney-film, även om 
hennes stämma är lite för skarp och ljudlig. När jag berättar vad vi ska prata 
om, får jag gruppens samtycke genom en rad ”mm” och ”ja-a”. Evelina blir 
den som först tar till orda genom att spontant kommentera min inledning 
om hur det var när jag gick i skolan. Tätt efter ställer Erika och Emil varsin 
fråga: ”Varför ska du hålla reda på våra namn?” undrar Erika och Emil frågar 
”Varför? Varför?” (Episod IV: intro). Barnen pratar i munnen på varandra och 
slamrar med stolarna medan Emil undersöker mikrofonen. Jag ställer min 
första fråga som blir mycket direkt: ”Har ni gjort bort er nån gång i skolan?” 
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Jag får livliga medhåll från alla fyra och Emil börjar direkt att berätta om 
en gång på gymnastiken då han kände sig dum. Han får prata ifred för de 
andra och flickorna fnissar lite när han berättar. ”Pinsamt. Jag ville bara dö.” 
säger Emil. (Episod IV:1) Erik har inte sagt något ännu. Barnen småpratar 
med varandra utanför det gemensamma samtalet och plötsligt byter barnen 
platser med varandra runt bordet. Jag ignorerar deras förehavanden och vän-
der mig till Erika och frågar om hon har gjort något dumt någon gång. ”Jag 
vet inte” blir hennes svar. ”Jag har!” utbrister Evelina då och berättar om en 
situation i fotboll som var ”jättepinsam”. (Episod IV:2) När Evelina är klar 
med sin berättelse tar Erik vid. Erika sitter tyst. 

I Ekgruppen känns det livat. Vid en kort sammanfattning kan konstate-
ras att en lätt oordning råder, barnen slamrar, undersöker mikrofonen, byter 
platser och ställer frågor. Stämningen är positiv och förväntansfull och alla, 
utom Erik som är helt tyst, har något att säga under de första minuterna. 
Att just Evelina är den som först tar till orda verkar mest vara en slump. 
Samtalet präglas inledningsvis av att barnen har svårt att vänta på sin tur, 
vilket resulterar i att de pratar i munnen på varandra och inte verkar lyssna 
på vad de andra säger. Flickornas mycket ljusa och barnsliga röster föränd-
ras och blir något mörkare efter hand. Erika har genomgående ett högt och 
gällt röstläge, men Evelina återgår snart till en mer normal röst. Emil be-
rättar ivrigt sin historia först av alla, tätt följd av Evelina. Erik berättar som 
nummer tre i ordningen en historia där hans eget agerande nog inte skildras 
helt sanningsenligt. Erika sitter tyst i samtalets inledande skede. 

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av:
•	 Positiv,	förväntansfull	stämning
•	 Barnen	pratar	i	munnen	på	varandra
•	 Lätt	oordning,	slammer
•	 En	flicka	avvaktar

I Ekgruppen kommer vi framöver att titta närmare på Erikas och Evelinas 
positioneringsarbete i förhållande till varandra. Erika och Evelina är två rela-
tivt jämnstarka flickor som i sökandet efter sina subjektspositioner har – för-
utom varandra – två sinsemellan mycket olika pojkar att samspela med.

Flädergruppen – tydlig turtagning mellan två elever
Flädergruppen som den här kallas, består av Frank, Filippa, Felix och Fan-
ny. Den dag samtalet äger rum är endast en flicka och en pojke närvarande: 
Frank och Filippa. Jag tycker lite synd om dem alldenstund de omedelbart 
verkar väldigt olika, ”busiga killen” och ”duktiga tjejen” blir min spontana 
etikettering. Jag undrar vad som kan komma ut av vårt gemensamma sam-
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tal? Båda två är alldeles tysta när jag inleder, inga bekräftande hummanden 
hörs, endast Franks ljudliga snörvlingar. (Episod V: intro) Hur vet man att 
man gör rätt, frågar jag, när jag har pratat en lång stund. Filippa är något 
avvaktande och verkar söka efter det svar som hon bedömer att jag vill ha. 
Efter en stund säger Filippa ”Jag tror man lyssnar på fröken”. Om det hand-
lar om kamrater då, undrar jag, vet fröken bäst då också? ”Att låta alla vara 
med”, svarar Filippa. Frank håller med, att lyssna på fröken och att vara 
med, tycker han låter bra. (Episod V:1) De båda elevernas svar är till att bör-
ja med korta och koncisa, de verkar lite spända och sitter redan och väntar 
på nästa fråga. Jag pratar om att kamrater kan bli arga på en om man gjort 
nåt dumt, och efter en stunds tystnad håller Frank och Filippa med. ”Har 
du varit med om det någon gång, att dom har blivit arga på dig när du har 
gjort någonting… tokigt?” fortsätter jag och vänder mig till Frank. Frank 
svarar gärna på mina frågor även när jag inte ställer dem direkt till honom. 
(Episod V:2-3) Jag förstår snabbt att om jag vill veta vad Filippa anser, så får 
jag ställa frågan direkt till henne. När Filippa talar så stöttar Frank henne 
genom att bekräfta och tydliggöra positiva förmågor hos Filippa, han tar 
hand om henne på ett självklart sätt.

Efter hand svarar Filippa noggrant och utförligt varje gång jag vänder 
mig till henne. Frank svarar glatt på mina frågor och vill gärna behålla or-
det. Han framstår som uppriktig och verkar berätta tämligen ocensurerat 
om vad han har för sig i skolan Båda barnen väntar tills den andra har pra-
tat klart, turtagningen är tydlig. 

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av:
•	 Avvaktan
•	 Pojken	stöttar	flickan
•	 Båda	väntar	på	sin	tur
•	 ”Korrekta”	svar

Frank och Filippa står långt ifrån varandra positioneringsmässigt. Duktig, 
tystlåten flicka – busig, högljudd pojke är det bestående intrycket. Jag har 
vid tidigare tillfällen lagt märke till Frank och har även hört barn i andra 
grupper prata om honom, så jag har redan innan samtalet en idé om hur 
brukar tala och föra sig. I ett kommande avsnitt kommer Franks och Filip-
pas tekniker för positionering att granskas närmare.

Grangruppen – dominans och tillbakadragenhet
Jag hämtar Gabriella, Göran, Gloria och Gisela i klassrummet och vi går till 
det lilla rum där jag sitter och samtalar med de olika grupperna. Gabriella 
börjar genast prata med mig och vill veta hur det här ska gå till. ”Hurdå” 
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är det första jag hör när jag lyssnar på inspelningen. Gabriella och Göran 
säger något till varandra om en radiostudio och jag nappar på deras idé och 
säger att ”nu låtsas vi att vi sitter i en studio, en radiostudio”. Det är Gab-
riella och Göran som säger ”m-m” och ”okej” när jag berättar om samtalet, 
och att jag talar om att jag spelar in det som sägs. Gloria och Gisela sitter 
tysta. (Episod VI: intro) Jag börjar direkt med att fråga om någon av dem 
har gjort bort sig i skolan så där ordentligt så att de känt att ”Oh nej! Hjälp! 
Nu har jag gjort nåt riktigt dumt alltså…”. Jag vänder mig till Gabriella 
som svarar ”Måste jag det?” och fnissar. ”Nej, det måste du inte” svarar jag, 
men Gabriella börjar genast berätta en historia om när hon var orsak till 
en olycka med en skåpdörr i klassrummet. (Episod VI: 1). Jag vänder mig 
till Gloria med samma fråga, men hon tror inte att hon har varit med om 
något sådant, säger hon. I stället blir det Göran som svarar på frågan och 
berättar om en boll som hamnade på taket. Jag försöker med Gloria ytter-
ligare några gånger, men hon avvisar min fråga med ”Vaddå?” ”Ne-ej” och 
ett mycket kort ”Nej”. (Episod VI:1) Gabriella som verkar pratglad tar ordet 
igen och berättar en episod som utspelade sig i hemmet när hon var liten 
och som framstår som något ovidkommande i sammanhanget.

En sammanfattning av det inledande skedet i Grangruppen visar att det 
domineras av en pratglad flicka som ser till att ta ordet från första början. 
Hon talar mycket och ofta och hon tar egna initiativ gällande samtalsäm-
nen. Den enda pojken i gruppen, Göran, är den som balanserar Gabriellas 
dominans genom att vara den som griper tillfället och talar som nummer 
två i ordningen. De andra flickorna sitter tysta och avvaktande. Gloria har 
redan tidigare avvisat en fråga från mig. 

Samtalet i gruppen präglas i inledningsskedet av:
•	 En	dominerande	flicka	som	tar	egna	initiativ
•	 Två	andra	flickor	som	drar	sig	tillbaka
•	 En	pojke	som	balanserar	situationen

I ett kommande avsnitt riktas blicken mot de tekniker de andra tre i grup-
pen – två flickor och en pojke – har när de ska positionera sig i förhållande 
till en dominerande flicka. 

Det fortsatta positioneringsarbetet

En stor mängd relationer och positioner
Att undersöka positioneringsarbetet och de tekniker som används av tjugo 
barn i en specifik samtalssituation omfattar en stor mängd information. I 
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varje grupp om fyra barn har var och en tre andra personer att positionera 
sig i förhållande till, det vill säga allt som allt finns det minst 12 subjektspo-
sitioner med en hel rad tillhörande positioneringstekniker i en och samma 
elevgrupp. I hela den undersökta klassen skulle det innebära att om samtliga 
barns relationer till kamraterna i sina respektive grupper skulle undersökas 
lika noggrant, så skulle över 50 relationer redovisas.269 Intresset i studien är 
emellertid inte riktat mot att visa hur det ser ut i en speciell klass eller att 
lyfta fram vilka positioner eller tekniker som är vanligast respektive ovanli-
gast. I ett sammanhang som detta där syftet är att lyfta fram ett antal olika 
subjektspositioner och positioneringstekniker, har ett urval av elever gjorts 
för den fortsatta redovisningen. I det urval som redovisas har tanken varit 
att urvalet ska kunna spegla en del av positioneringsarbetet inom och mel-
lan könen samt mellan över- respektive underordnade positioner. 

Intern kamp mellan pojkarna i Almgruppen 
I Almgruppen ska vi titta närmare på de bägge pojkarna Aron och Alfred 
och deras positioneringsarbete. Jag har valt att redovisa några situationer 
som tydligt visar vilka tekniker pojkarna har för att värna om den egna po-
sitionen. Pojkarna är under hela samtalet vänliga och trevliga mot varan-
dra och de visar ingen uppenbar antagonism. På ytan och omedelbart syns 
inga tecken på den konkurrens som blir synlig när man närmare studerar 
vem som får tala när, och vad som är möjligt för den personen att säga. 
Som tidigare framgått tar Aron snabbt kommandot i samtalets inlednings-
skede och framstår som gruppens självklara talesman. Hur gör Alfred, som 
innehar den mer underordnade positionen av pojkarna, för att samspelet 
med Aron ska flyta bra? Vilka tekniker har Aron för att försäkra sig om sin 
position och kanske stärka den ytterligare? Nedan redovisas några episoder 
där pojkarna använder sig av olika tekniker för positionering. 

När vi pratar om att göra rätt och fel berättar Aron om hur han tänker 
om att göra fel i matteboken. Han lägger ut texten och ger några exempel 
på matteuppgifter där han menar att man direkt kan se om det är rätt eller 
fel. Alfred, som uppenbarligen inte har något ytterligare att säga om ma-
tematik, försöker styra in samtalet på något som han är mer intresserad av 
än matteboken, nämligen att man kan göra fel i naturen genom att kasta 
skräp. Aron ser då snabbt en chans att rycka in och komplettera Alfreds ut-
talande och därmed styrka sin egen ställning: 

”Också kan det ju bli – ursäkta att jag lägger mig i men – man kan 
ju bryta kvistar från träd och det ska man ju 
helst…” (Episod I:9)

269 Hänsyn har tagits till att det bara är tre – i ett fall två – barn i några av grupperna 
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Arons teknik i ovanstående situation är att tala utförligt om något (mate-
matik) som ingen annan klarar på samma sätt som han. Alfred tar ordet 
och styr in samtalet på något han är mer intresserad av än matematik. Aron 
släpper fram Alfred och låter honom berätta om att det är fel att kasta skräp 
på skolgården och i skogen. Aron bryter då in och kompletterar Alfreds be-
rättande och visar i anslutning till det att han vet att han bör be om ursäkt 
för sitt intrång. Eftersom vi talar om att göra rätt och fel i skolan, är jag inte 
riktigt klar över vad Alfred menar när han väljer att berätta om att det är 
fel att kasta skräp. Jag frågar då om någon talar om för honom när han gör 
fel eller om han själv vet hur det ska vara. En kort tystnad uppstår. Alfred 
svarar inte och får inget gensvar från gruppen. Sekunderna efter säger alla 
fyra samtidigt och nästan ohörbart att ”det vet man själv”. Alfred tillägger 
inget ytterligare och ämnet lämnas.

Något senare i samtalet när Alfred och Amina är överens om att de inte 
kan hålla i pennan på det sätt fröken anser är rätt, säger Aron ”Men det 
kan jag.” (Episod I:11) Aron har nästan aldrig fel, säger han, utom möjli-
gen när han gick i förskolan. Flickorna skrattar uppskattande åt det Aron 
säger, kanske vid tanken på att Aron har varit mindre och inte alltid lika 
duktig på allt som han är nu. Aron ser till att få ordet först i alla situatio-
ner, utom när jag ber barnen berätta om sina misstag. Han har lite svårt att 
berätta om situationer där han inte framstår som korrekt och får då hjälp 
på vägen av en flicka i gruppen, Amina. När Amina har berättat om sina 
misstag kan Aron hålla med henne och slipper på så sätt att vara först ut 
med något erkännande.

Alfred försöker under hela samtalet att på olika sätt få Arons uppskatt-
ning. En teknik för att bli uppmärksammad av en med överordnad position, 
är att tala om saker som man tror att den andre uppskattar och ge uttryck 
för åsikter som man förmodar att den andre har. Alfred utgår ifrån att Aron 
skulle gilla att sitta inne och jobba på rasten, och gör ett försök: 

Alfred: Men det är ju mycket roligare att sitta inne på rasten…
Aron: Neej
Alfred: …än och vara ute på rasten
Aron: Men alltså bara jobba!
(Episod A:14)

Försöket slår inte väl ut för Alfred, Aron håller inte med och samtalsämnet 
överges. Alfred gör många fler försök att fånga Arons uppmärksamhet och få 
medhåll, men blir varje gång avvisad. Det som på ytan ser ut som ett oskyl-
digt samtal där två flickor och två pojkar sitter och talar om saker som händer 
dem i skolan, innehåller i själva verket en ordentlig portion dramatik.
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I Almgruppen står flickorna tillbaka till förmån för pojkarna när det gäller 
talutrymme. Pojkarna talar mest och först, speciellt Aron, och flickorna ta-
lar i hög grad via pojken med överordnad position. Flickorna hakar relativt 
sällan på varandra när det gäller åsikter och samtalsämnen, oftast är det poj-
ken med hög position som har uttalat sig om något och som får flickorna 
att hålla med. Vid sådana tillfällen kan båda flickorna säga ”Jag med” eller 
”Jag också”. Flickorna uppmuntrar Aron på olika sätt, till exempel genom 
beröm och tillmötesgående skratt. Alfreds egna inlägg eller hans ständiga 
försök att vara Aron till lags, negligeras helt av flickorna. Vid ett enda till-
fälle händer det att Alfred börjar tala om något som båda flickorna hakar 
på, och det är när Amina och Anna för första gången gemensamt ger sig 
in i samtalet. (Episod I:11) Jag får en känsla av att det verkligen är frågan 
om ett arbete som kan liknas vid en kamp, när Aron och Alfred söker vid-
makthålla respektive förbättra sina positioner. När pojkarna positionerar 
sig i förhållande till varandra under samtalets gång, sker detta med hjälp av 
en rad tekniker som oupphörligen används av pojkarna.

Arons tekniker:
•	 Framhäver	sig	själv:	”Det	kan	jag”
•	 Tar/får	ordet
•	 Berättar	om	något	som	han	behärskar	bäst	av	barnen	i	gruppen	(mate-

matik)
•	 Bryter	in	i	Alfreds	berättelse
•	 Kompletterar	Alfreds	berättelse,	rättar	till
•	 Använder	ett	vuxet	språk	”Ursäkta	att	jag	lägger	mig	i	men…”
•	 Använder humor för att de andra ska lyssna

Alfreds tekniker:
•	 Styr	samtalet	mot	något	som	intresserar	honom
•	 Försöker	få	gruppens	gensvar
•	 Håller	med	och	berömmer	Aron
•	 Blir	avvisad	av	Aron,	men	gör	ideligen	nya	försök	att	ta/få	en	bättre	po-

sition 
 
Brita – den enda flickan i Björkgruppen
I Björkgruppen präglas samtalet med de tre barnen av en lätt oordning på 
så sätt att alla tre ”hugger” ordet när de får chans, de faller varandra i talet, 
berättar om olika saker men verkar inte kommunicera med varandra. Den 
ena upprepar vad den andra sagt, och stundtals är barnen lite irriterade på 
varandra. Vi ska följa Brita och hennes positioneringstekniker som enda 
flicka i en grupp med två sinsemellan jämbördiga pojkar med mer över-
ordnade positioner. 



164

Brita är avvaktande i början av samtalet, hon verkar inte vilja lämna ut 
sig genom att vara först med att berätta om något fel som hon har gjort. 
När hon efter en stund börjar berätta om vad som hände när hon kom 
tillbaka till skolan efter att ha varit sjuk i flera veckor, släpper hon strax 
in båda pojkarna i samtalet. Hon börjar direkt att berätta om en situa-
tion som hon omtalar som ”pinsam”. Pojkarna förtydligar och komplet-
terar hennes historia så att jag som åhörare ska förstå situationen. (Episod 
II:3) Brita är otydlig och fragmentarisk i sitt berättande och det kan vara 
svårt att få något riktigt sammanhang i det hon säger. Pojkarna hjälps åt 
att sammanfoga det Brita säger, speciellt Bosse. Brita har en rad tekniker 
för att erhålla en så bra position som möjligt i gruppen, en av dem är att 
hålla med pojkarna när de berättar något: ”Det har jag också” och ”Det 
gör jag också” och ”Ja, jag brukar också…” (Episod II:3) När jag vänder 
mig till Brita med en ny fråga som berör något som pojkarna inte uttalat 
sig om ännu, vill hon inte svara, utan säger att hon inte vet. Ja – nej – jag 
vet inte, blir hennes svar. 

När Brita vill framföra något fördelaktigt om sig själv, har hon en spe-
ciell teknik. Hon berättar själv att hon är dåligt på något som hon i själva 
verket är bra på och överlåter på pojkarna att berömma henne:

Brita: Jag är dålig på att skriva, det är jag sopig på. Jag skriver all-
tid så fult.
Bosse: Näe, du skriver, du skriver skitsnyggt
Brita: Näheej (skrattar)
Bosse: Men det är bara det att blir du sur så stavar du fel
Brita: Ja, det är pinigt
Bosse: Visst, visst skriver hon as-snyggt, det är bara det att (ohör-
bart)
Brita: Neej, jag skriver as-fult
Bosse: Neej. (Bengt håller med)
Lottie: Hur kan det komma sig att dom tycker att du skriver snyggt, 
när du säger att du skriver fult?
Brita: (forcerat) Därför jag tycker att jag skriver så slarvigt. Det…
gör jag 
Bengt: Men det gör jag’ å
Brita: Näej, du skriver mycket snyggare än jag gör. Jag är dålig på 
att skriva, det är jag sopig på. Jag skriver alltid så fult.
Bosse: Näe, du skriver, du skriver skitsnyggt
Brita: Näheej (skrattar)
(Episod II:6)
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Samtalet fortsätter på samma sätt ytterligare en stund. Ibland beter sig poj-
karna lite överlägset, fräser år henne eller ställer dumma frågor. Då försöker 
hon förklara och förtydliga vad hon menar och om de inte lyssnar så resig-
nerar hon och säger ”Ja, ja” (Episod II: 7) Brita har även en annan teknik när 
hon vill söka pojkarnas uppmärksamhet. Genom att berätta om tillfällen i 
klassrummet då hon inte kan eller inte fattar, får hon pojkarna med sig. På 
så sätt får hon samtalet att handla om henne, hon blir sedd och uppmärk-
sammad, även om situationen för hennes del inte är den mest smickrande. 
Helt plötsligt, när vi talar om otrevliga saker som kan inträffa, får Brita båda 
pojkarna med sig genom att spontant uttrycka en alldeles egen åsikt: 

Brita: Jaa. Eller få jättemycket skäll från fröken.
Bosse: Det är värst.
Brita: Ja (fnissar) Jaha-a.
Lottie: Det är värre ändå?
Alla: Jaa. Mm. Jaa.

Brita skrattar och blir glad över att pojkarna håller med, hon har nu stärkt 
sin position så pass att hon nu vågar ta ännu ett initiativ. Hon påminner 
pojkarna om när Bengt vickade på stolen och ramlade omkull, men får 
genast tillbaka av Bosse som trycker till henne genom att tala om att hon 
minsann brukar sitta på bordet. Gruppen uppnår stor enighet när de pra-
tar om några barn utanför gruppen som är dumma. Samtalet flyter och 
barnen kommunicerar med varandra. Det förefaller som om de trivs med 
att ha uppnått en viss enighet, för de uppehåller sig länge, länge kring det 
här samtalsämnet. (Episod II:10) Beröm är en teknik som nästan alltid går 
hem när man vill gynna någon. När vi talar om kamrater och vem man le-
ker med i skolan så säger Brita att hon gillar att leka med killar allra mest. 
Hon säger att hon faktiskt längtar efter det. (Episod II:11) Vid ett tillfälle 
ger Britta en bra förklaring på en annan pojkes beteende och får Bosse och 
Bengt att hålla med och även förstärka det hon säger. Samtalet flyter på och 
gruppen uppnår konsensus vid ytterligare ett tillfälle innan samtalstiden är 
slut. Även den här gången pratar de om pojkar och flickor utanför grup-
pen. Till slut återställer Bosse positioneringsordningen genom att ge Brita 
ett dumt råd. Bengt skrattar.

Pojkarna i Björkgruppen talar mest med varandra och hakar sällan på 
när Brita tar upp ett samtalsämne. Pojkarnas positioner i förhållande till 
varandra är ganska likvärdiga, de omväxlande gnabbas respektive stöt-
tar varandra. Bosse och Bengt stöttar Brita och ger samtidigt sig själva en 
gynnsam position när de fyller i vad Brita säger eller när de berättar att de 
hjälper henne i klassrummet. När Brita ska positionera sig som skolflicka i 
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en grupp med två pojkar som båda har relativt hög position, använder hon 
sig av en rad olika tekniker. 

Britas tekniker:
•	 Ser	till	att	ta	ordet	så	fort	hon	vill	säga	något
•	 Bryter	in	i	samtalet
•	 Pratar	i	munnen	på	pojkarna
•	 Upprepar	vad	någon	av	pojkarna	sagt
•	 Låter	pojkarna	förtydliga	hennes	berättande
•	 Håller	med	pojkarna
•	 Vänder	egna	positiva	egenskaper	till	negativa	för	att	få	beröm	av	pojkar-

na

Stöttning och avvisning i Cedergruppen
I inledningsskedet har samtalet i Cedergruppen haft mycket svårt att kom-
ma igång. Ingen vill yppa något, utan jag får pliktskyldiga och relativt inne-
hållslösa svar. Carl, Cecilia och Camilla verkar osäkra och avvaktande inför 
varandra i samtalssituationen. Så småningom börjar barnen prata – främst 
Camilla – men även Carl. Det slår mig att barnen verkar isolerade från 
varandra, de tar ingen kontakt med varandra. När en av dem har berättat 
något sitter de andra två helt tysta. Denna utbredda tystnad gör att jag blir 
nyfiken på att närmare studera hur barnen i Cedergruppen bär de sig åt 
när de stöttar respektive avvisar varandra i samtalet. Interaktionen mellan 
barnen förefaller hitintills varit nästan obefintlig, så vitt man kan se utspe-
lar sig ingenting mellan gruppmedlemmarna. Kanske blir något synligt när 
man går djupare in i texten, något som gör att det går att förstå varför de 
alla tre väljer att sitta tysta, tänker jag.

Camilla är självutlämnande och uppriktig när hon berättar om sitt miss-
lyckade sagoberättande, men varken Carl eller Cecilia bemöter henne. 
(Episod III:4) Carl berättar i sin tur om hur pinsamt det är att stå framme 
i klassrummet och läsa. ”Jag brukar göra bort mig ganska mycket”, säger 
Carl, och berättar att de andra brukar skratta mycket åt honom. Cecilia 
och Camilla är tysta, ingen kommenterar Carls berättelse. Efter ytterligare 
en stund händer det som jag har efterlyst, nämligen att två elever reagerar 
samfällt på något: Carl och Camilla håller med varandra. Båda två svarar 
med ett samfällt ”Mhm. Jaa” (Episod III:7) Efter det återgår barnen igen 
till att prata en i taget, och så småningom utarbetas ett mönster. Jag vänder 
mig i tur och ordning till en elev i taget. Barnet jag frågar svarar mig, men 
ingen frågar, fnissar eller inflikar något. 

När Camilla en bit in i samtalet nämner några barn i klassen som inte 
bjuder in henne till sina lekar, verkar läget som gjort för den typen av kom-
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munikation. De två andra barnen, Carl och Cecilia, säger inte ett ljud som 
svar på Camillas utspel. Fortfarande inga kommentarer, vare sig positiva el-
ler negativa. Av exemplet nedan framgår hur svårt barnen i Cedergruppen 
har att få till stånd ett samtal med varandra:

Lottie: Tycker ni att det är några som bestämmer mer än andra? I 
eran klass? 
Cecilia: Nä-ä
Carl och Camilla: Det är..neej…det (lång paus, någon knackar i 
bordet upprepade gånger). Mmm…aahh (lång paus, inandning av 
någon, paus igen)
Lottie: Hur är det när någon – bland grabbarna till exempel – är 
det nån eller några som brukar bestämma vad ni ska…vad…vilka 
som ska vara ihop och vad ni ska leka och…lekens regler…och vad 
man ska ha för grejer och… 
Cecilia: Ja-a (svarar kort och nästa ohörbart)
Carl: Nä (svarar kort och nästa ohörbart)
Camilla: Inte vad jag kommer ihåg i alla fall 
(Episod III:8)

Camilla, som redan tidigare i samtalet visat att hon faktiskt har saker som 
hon vill dela med sig av, verkar ändra sig och berättar öppenhjärtigt och 
ärligt om Gloria, en flicka i klassen som hon tycker bestämmer mycket och 
säger ”…det känns som hon typ är min fiende på skolan. Som att hon ho-
tar mig på nåt…” (Episod III:8) Alltjämt ger sig varken Carl eller Cecilia 
till känna, barnen ger varandra ingen som helst uppmärksamhet genom 
kommentarer eller medhåll. 

Samspelet i Cedergruppen ser hitintills ut som följer: Cecilia och Ca-
milla har hållit med varandra en gång och Carl har frågat efter namnet på 
en flicka som Camilla berättade om. Cecilia är den som knappt har pratat 
eller avslöjat något alls, medan både Carl och Camilla har verkat öppna 
och ärliga. Samtalet fortsätter och barnen pratar en i taget och utan att få 
några kommentarer om vad som är viktigt i skolan och hur det är när man 
är rädd för en kamrat. Det är först när jag frågar om hur det känns att vara 
tvingad att göra saker i skolan som man inte vill, som Cecilia svarar ”Usch” 
som genmäle på Carls ”Tråkigt!”. Cecilia associerar tvånget med skolarbete 
och börjar härma någons – förmodligen en lärares – röst. 

Carl: (svarar snabbt) Tråkigt!
Cecilia: Usch (mycket tyst)
Lottie: Men du har ju roligt nästan jämt?
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Cecilia: Ja! Men det är tråkigt (förställer rösten) ”Du måste göra det 
där kortet, ja du måste göra det där”
Lottie: Mm… och vad kan det vara som du måste göra?
Cecilia: E-ja-a, de eh…det vet jag inte!
Lottie: Det som fröknarna säger åt dig att du ska göra?
Cecilia: Ja.
Lottie: Mm. Men du gör det ändå, eller?
Cecilia: Ja.
Lottie: Säger du aldrig (jag förställer rösten) ”Nää, det vill inte 
jag…”
Cecilia: Nej, det gör jag inte, men…ibland kan det va lite job-
bigt när dom bara…(förställer rösten igen) ”Du måste göra det där 
nu, det kan du inte slippa undan – då halshugger jag dig!” (skrat-
tar) Nejdå, jag bara skojade! (skratt från alla) Men det känns så…
(paus)
(Episod III:13)

Anledningen till att Cecilia plötsligt börjar prata och förställa rösten, ver-
kar vara avhängigt av vad Carls ”Tråkigt!”. Genom att härma en lärare och 
prata om halshuggning, får hon Carls och Camillas uppmärksamhet. Ce-
cilia skrattar först själv, sen skrattar de tillsammans. Efter den här episo-
den börjar eleverna samtala. Carl bryter in i Camillas berättelse och sedan 
turas de om att berätta att bråk brukar uppstå då och då mellan vissa per-
soner i klassen. Mot slutet av samtalet i Cedergruppen händer något som 
inte kan karaktäriseras som något annat än ovanligt i sammanhanget: Ca-
milla och Cecilia hakar på Carls berättelse och de håller med varandra i ett 
udda spörsmål: 

Carl: Det var bara förut…nu känns det bättre när…ehh…jag har 
känt…när jag känner Alfred bra, för då har vi så ofta…eehh…och 
Alfred…eeehh…han menar ingenting med flit. (paus) Frank var 
dum mot mig i förskolan för jag hade glasögon, då sa han att jag 
var en glasögonorm och när jag tog av mig glasögona för ett par 
veckor sen, då skulle jag…det var vid lunchen, då sa han att jag såg 
ut som en apa.
Lottie: När du tog av dig glasögonen?
Carl: Ja
Lottie: Ja. Ja det är ju taskiga saker och säga (paus)
Cecilia: Jag vill ha glasögon jag. 
Lottie: Vill du?
Carl: Jag vill ha tandställning (Alla pratar i munnen på varandra)
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Camilla: Det kanske jag ska få till våren
Lottie: Tandställning, har man det på så små som ni?
Carl: Aron han…
Lottie: Jag var och hälsade på mina gamla elever som går i åttan nu 
och där var det många tjejer som hade tandställning.
Carl: Min brorsa har tandställning
(Episod III:16)

Barnen i Cedergruppen visar att de har en del tekniker att välja på när det 
gäller att stötta varandra, även om det förekommer i liten utsträckning un-
der samtalet. Desto ihärdigare är de att avvisa varandra genom att helt non-
chalera vad den andra säger. Avvisandet verkar i den här gruppen bero på 
elevernas osäkerhet om vilka positioner de har i förhållande till varandra i 
samtalssituationen. Möjligen kan det vara så att de till vardags främst po-
sitionerar sig i förhållande till andra klasskamrater.
 
Stöttningstekniker:
•	 Att	hålla	med	”Mm”
•	 Att	ställa	en	fråga	till	någon
•	 Att	säga	det	man	tror	att	någon	annan	vill	höra
•	 Att	haka	på	en	annans	berättelse

Avvisningstekniker:
•	 Att	isolera	sig
•	 Att	vara	tyst
•	 Att	inte	kommentera	något	som	sägs
•	 Att	inte	fnissa
•	 Att	inte	inflika	något
•	 Att	inte	visa	uppmärksamhet	mot	någon	annan

De självständiga flickorna i Ekgruppen
Cedergruppen och Ekgruppen är två grupper där samspelet mellan barnen 
fungerar mycket olika. Om det var trögt och tyst i Cedergruppen, så bubb-
lar det och spritter om Ekgruppen. Evelinas sätt att ta efter Erikas barnsliga 
röst när barnen inledningsvis presenterade sig, gör att jag har blivit intres-
serad av att närmare följa deras mellanhavanden under samtalet. Evelina är 
aktiv från första början och talar omväxlande med Emil. När jag efter en 
stund vänder mig till Erika som hitintills varit tyst, svarar hon osäkert och 
stapplande, varpå hon får stöttning av Erik. Flickorna stöttar inte varandra 
påtagligt i den här fasen av samtalet. Plötsligt kommer Erika på något som 
hon vill säga. Hon är bra på tatueringar! Då får hon en bekräftelse av Eve-



170

lina som säger ”Jag har en här och en där” (Episod IV:7) När barnen sedan 
börjar avhandla vilka som bestämmer för mycket, är flickorna helt överens. 
Flickorna och pojkarna verkar tala på samma villkor, ingen av dem domine-
rar. Flickorna har inte samma åsikt som pojkarna, men tillsammans står de 
för vad de tycker: ”Nej, det går inte!” ”Nä!” Erika och Evelina håller ihop 
och Erika har lagt bort sin inledande tveksamhet.

En bit in i samtalet börjar vi tala om att vara elak mot andra och vad 
man säger om man vill vara dum mot någon. ”Oj-oj-oj!” säger Evelina 
då och jag upplyser om att de faktiskt får säga dumma saker, men att det 
bara gäller i rummet där vi sitter och pratar. Det blir Erika som börjar tala 
om en pojke i en annan klass som har ”häng” på byxorna. Alla fyra del-
tar i det livliga samtalet, men flickorna är de som är mest aktiva. De stöt-
tar varandra genom att tillsammans bygga upp spänningen i berättelsen. 
Evelina introducerar ordet ”rumpa”, varpå Emil och Erik upprepar hen-
nes ord och skrattar. Stämningen är på topp när Evelina har sagt ”…då 
drog han ner byxorna – helt!” (Episod IV:10:1) När det gäller åsikter om 
andra barn i klassen så tycker flickorna lika både när det gäller andra poj-
kar och andra flickor. Flickorna hakar på varandras uttalanden, förstärker 
vad den andra sagt och förklarar ytterligare. Pojkarna deltar glatt i samta-
let, men dominerar inte. Flickornas inbördes positioner förefaller ganska 
likställda medan maktbalansen mellan pojkarna är mer asymmetrisk. Så 
småningom utbildas en trio som samtalar med varandra: Emil, Erika och 
Evelina. Erik sticker emellan då och då med något. Efter hand kommer 
Evelina att dominera samtalet mer och mer, hon får till och med Emil att 
ändra sig på en väsentlig punkt när barnen talar om pojkar och flickor 
som de inte gillar:

Evelina: Ja-a. Och egentligen var det mycket mer. Jag tycker att 
några ska sluta i våran klass. (syftar på en flicka)
Emil: Och så var (pojknamn) jättetaskig mot dom andra, okej. Ing-
en gillar ju…ingen…alla önskar att han inte gick på den här sko-
lan.
Evelina: Va? Det gör inte jag!
Emil: Nej, inte jag heller
Erika: Inte jag heller!
Evelina: Vaddå, det är bra med nån som är så där liksom, lite…
Lottie: Om det blir sånt här tjafs på en rast om nånting, några blir 
osams och sånt där, har man med sig det in i klassrummet sen när 
man ska jobba med matte eller nåt…
Evelina: Ja, det tror jag.
Erik: Ja, det tror jag också
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Evelina: Har du rosa glasögon? (vänder sig till mig)
Lottie: Mm
Evelina: Snygg! 
Lottie: Ja…(flera pratar i munnen på varandra, skratt)
(Episod IV:10:5)

När Evelina fått de andra tre med sig, vänder hon sig till mig och säger att 
mina glasögon är snygga. Hon låter nöjd. 

Samtalet halkar in på fula ord och svordomar, sexfilmer och våldsamma 
spel. Emil och Evelina är de som nu leder samtalet, jag svarar mest på frågor 
och förklarar saker. Emil och Evelina kan och vet mycket och vet de inte, så 
frågar de mig. Det framkommer att flickorna Erika och Evelina har väldigt 
olika kunskaper om kärlek och sex, men båda två verkar tycka att ämnet är 
spännande. Evelinas försteg på området sex och svordomar betyder inte att 
hon på något sätt avvisar Erika. Mellan Emil och Erik är förhållandet lite 
annorlunda. Emil svarar hellre Evelina än han hakar på Eriks uttalanden, 
och det mesta Erik kommer upp med kommenteras inte särskilt. Samtals-
ämnet verkar vara så spännande i sig att det mest bara är roligt att vara den 
som kan. För att positionera sig som skolflickor i en grupp med två pojkar 
har Erika och Evelina lika olika tekniker.

Evelinas tekniker:
•	 Tar	ordet	
•	 Förställer	rösten,	gör	den	”gullig”
•	 Samtalar	på	lika	villkor	med	Erik
•	 Står	för	sina	åsikter
•	 Framträder	mycket	aktivt	i	samtal	om	sex,	pornografi	och	spel
•	 Får	andra	(pojkarna)	att	skratta
•	 Lierar	sig	med	Erika
Erikas tekniker: 
•	 Använder	sig	av	ett	”gulligt”	barnsligt	röstläge
•	 Söker	beskydd	genom	att	framställa	sig	som	mer	osäker	än	hon	är
•	 Lierar	sig	med	Evelina

Obefintlig konkurrens i Flädergruppen
Till att börja med är Filippa och Frank, något avvaktande. Två barn i grup-
pen är frånvarande och de två som samtalar med mig är ganska utlämnade 
åt varandra. Filippa svarar på min inledande fråga och verkar noga med att 
ge ett ”rätt svar”. Hon berättar noggrant och utförligt varje gång jag vän-
der mig till henne. Frank svarar glatt på mina frågor och vill gärna behålla 
ordet. Han framstår som uppriktig och verkar berätta tämligen ocensurerat 
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om vad han har för sig i skolan. De båda barnen väntar tills den andra har 
pratat klart, turtagningen är tydlig och sammansättningen flicka – pojke – 
samtalsledare begränsar den interaktion som vanligtvis uppstår i en grupp 
med flera barn. Vid några få tillfällen under samtalet samspelar Filippa och 
Frank med varandra genom att haka på den andras samtalsämne, men den 
största delen av tiden svarar de mig på de frågor jag ställer. Filippa framstår 
som en duktig, skötsam och något blyg skolflicka, medan Frank förefal-
ler vara en rättfram pojke som stöter på en hel del problem i skolan, både 
kamratrelaterade och kunskapsrelaterade. Frank och Filippa behöver inte 
konkurrera med varandra i samtalssituationen, de har alldeles för olika in-
tressen och förutsättningar för att göra det. Barnens olika sätt att uttrycka 
sig när de vill vara dumma mot någon, illustreras av följande exempel: 

Lottie: Vad kan man mer göra när man vill vara dum, då? Vad sä-
ger man och vad gör man?
Frank: Jävla Pucko är dumt å säja, jävla…jävla…dumbom (ohör-
bart)
Lottie: Om man vill vara riktigt dum och tjaskig mot nån? (vän-
der mig till Filippa)
Filippa: Att man är…att dom…att man är en dum person som…
som…man säger fula ord till
(Episod V:14)

När det gäller samspelet blyg flicka – försigkommen pojke, verkar inte kun-
skapsrelaterade aspekter av elevskapet vara viktiga. I samtalet är det Frank 
som flera gånger stöttar Filippa i lägen när hon inte riktigt vågar ta bladet 
från munnen:

Lottie: Jaa ja. Får du beröm av fröken nån gång? (tystnad)
Filippa: Ja-a. Det är typ när jag har klarat mig…(blygt)
Frank: Klarat matten…
Filippa: Ja-a
Lottie: Blir hon arg på dig nån gång också? Fröken, eller Johannes, 
eller…(tystnad)
Frank: Hon har aldrig blivit sur på henne tror jag
Filippa: Nej (tyst)
(Episod V:4)

Frank engagerar sig också i det Filippa berättar. Fastän Frank tidigare har 
sagt att han tycker matte är jättesvårt, så räknar han ut att 4 + 3 = 7 för att 
visa Filippa att hon minsann hade rätt.



173

Lottie: Har du nåt…nånting med skolarbetet som du tycker är 
svårt då. Som gör att du kan känna dig misslyckad och så där ib-
land?
Filippa: Ja när eh…förut när Johannes (lärarstudent) sa att jag hade 
gjort fel, då försökte jag jättelänge … men…men jag så här…hade 
rätt. Men det gick inte och ändra. (Frank stönar)
Lottie: Vad handlade det om för nånting då? 
Filippa: Det var så här 4 + 3 och då hade jag skrivit att det blev 7. 
Sen hade Johannes sett fel i nån annan bok att det var fel…
Lottie: Det var matte också alltså
Filippa: Mm
Lottie: Vilket är det…för matte vet jag att jag tyckte när jag gick i 
skolan att det där var det liksom…
Frank: Det blir ju sju!
Lottie: …det blev fel rätt som det var, så det var som lätt och göra 
fel. Förstår ni vad jag menar? I matten.
Frank: Fyra plus…tre blir ju det…blir ju…det blir ju sju! De…
sa han fel?
Filippa: Mm. Han sa att det hade blivit fel, åt mig.
Frank: Jaha, då var det rätt då!
Filippa: Mm
(Episod V:8)

Mot slutet av samtalet blir Filippa mer och mer aktiv och verkar inte så rädd 
att ”svara fel”. En bidragande orsak till det är säkerligen Franks stöttning 
och uppriktighet när det gäller honom själv. Gissningsvis har Frank och 
Filippa aldrig kommit varandra så pass nära som i dag. Som i andra grup-
per samspelar Frank och Filippa allra smidigast med varandra när de talar 
om en tredje person utanför gruppen. 

Filippas tekniker:
•	 Att	ge	ett	korrekt	svar
•	 Väntar	på	sin	tur
•	 Att	berätta	noggrant	och	utförligt
•	 Att	inte	skryta	om	sig	själv

Franks tekniker:
•	 Behåller	gärna	ordet
•	 Berättar	uppriktigt	och	ocensurerat
•	 Avvaktar	sin	tur
•	 Stöttar	Filippa	genom	att	dra	fram	hennes	fördelar
•	 Engagerar	sig	i	vad	Filippa	säger
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Den dominerande flickan i Grangruppen
I Grangruppen är det, som tidigare nämnts, omedelbart en flicka som tar 
kommandot genom att börja prata och ställa frågor till mig redan innan vi 
kommit på plats. De andra förhåller sig tysta och avvaktande. Jag försöker 
få de andra att säga något och efter en stund ställer jag frågan till Göran om 
han har varit med om att känna dig dum någon gång? ”Kan man känna sig 
dum när man har gjort något fel när man läser och skriver eller räknar matte”, 
undrar jag. ”Ne-ej” svarar Göran två gånger och nappar inte på frågan. Jag 
vill gärna att han ska berätta något, så jag vinklar frågan på ett annat sätt och 
säger något om ”när man inte kan eller inte förstår” och då berättar Göran:

Göran: Ja… jag, för att… jag… det är så att jag gör en mattebok 
som heter (titel på mattebok) och den vill jag göra så här ut… ut fast 
jag känner att typ den där kommer jag aldrig att gö… göra ut.
Lottie: Att den är för svår eller?
Göran: Ne-ej. Det är ganska många sidor
Lottie: Okej
Göran: Det är mer än 100, mer än 300, det är typ 700… (någon 
drar efter andan, jag fnissar) 
Lottie: Vaddå, känner du…känner du dig dum då som inte kom-
mer att kunna göra ut den, eller?
Göran: Ja-a
(Episod VI:2)

Görans teknik för att positionera sig när han erkänner att han ibland gör fel 
och känner sig dum, är att säga att han har ju en sån tjock mattebok – 700 
sidor! – så han får nog räkna på sommarlovet för att han nånsin ska kunna 
räkna ut den, säger han. Att hävda att man har en jättetjock mattebok och 
berätta att man tänker räkna hemma på lovet kan stärka ens position. Gö-
rans uttalande om mattebokens tjocklek bemöts med viss misstro från oss 
andra i rummet, jag fnissar och någon drar ljudligt efter andan. 

Göran är den i gruppen som stöttar Gabriella under samtalets gång, ge-
nom att då och då göra korta inflikanden. De andra flickorna, Gloria och 
Gisela, säger ingenting när Gabriella pratar, de varken stöttar eller opponerar 
sig emot vad hon säger. De förefaller att ha dragit sig tillbaka. När Gabri-
ella efter ett tag vill sköta frågandet och leka radioreporter, svarar de snällt 
men mycket kortfattat på hennes frågor. Gabriella själv förefaller mest att 
vara intresserad av sitt eget frågande. (Episod VI:3) De andra två flickornas 
teknik mot Gabriella som är den som dominerar samtalet, är att dra sig 
tillbaka och vänta tills hon har pratat klart. När jag ställer frågor direkt till 
Gloria och Gisela svarar de mig utförligt och till synes uppriktigt. Att de 
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är tystlåtna verkar inte bero på att de inte vill prata, snarare på att de inte 
tillåts/tillåter sig att tala när som helst. Den som hindrar dem att ta bladet 
från munnen är av allt att döma de dominerande Gabriella.

Vid ett tillfälle börjar alla fyra i gruppen att tala med varandra och det är 
när jag frågar om det finns några speciella i klassen som bestämmer mycket. 
Barnen enas om att en pojke i klassen gör fel när de leker, han bestämmer 
för mycket och på fel sätt. Att tala om någon som inte är närvarande och 
som de betraktar som en gemensam ”fiende” gör att gruppen får något att 
hålla samman kring. Alla fyra talar då i ungefär samma utsträckning och 
de hakar på varandra och utvecklar samtalsämnet. Denna nya sammanhåll-
ning gör att de fyra barnen talar länge och utförligt om den pojke som de 
gemensamt pekat ut som den som gör fel. Barnen bildar en tillfällig allians 
där de tillsammans vänder sig mot en person utanför deras grupp. 

En sammanfattning av samtalet i Grangruppen visar att Gabriella domi-
nerar samtalet på ett sätt som gör de andra flickorna tysta. Gloria och Gisela 
förefaller inte tysta för att de inte har något att säga, utan de verkar tysta av 
taktiska skäl. De svarar utförligt på de frågor som jag som auktoritet ställer, i 
övrigt kommenterar de inget. De undviker att interagera med de andra i grup-
pen, utom när alla fyra i gruppen vänder sig emot en pojke utanför gruppen. 
Den ende som någon gång stöttar eller på annat sätt kommenterar Gabriellas 
berättande, även om han gör det försiktigt, är gruppens ende pojke.

Görans tekniker:
•	 Stöttar	den	dominerande	flickan
•	 Låter	den	dominerande	flickan	ta	plats
•	 Överdriver	sådant	som	han	vet	upplevs	som	tecken	på	status	(tjockleken	

på matteboken, att frivilligt räkna hemma)

Gabriellas tekniker:
•	 Talar	först	av	barnen
•	 Talar	länge,	gärna	och	ljudligt
•	 Berättar	om	allt	möjligt
•	 Försöker	ensam	behålla	initiativet
•	 Negligerar	de	andra	flickorna
•	 Samspelar	inte	med	de	andra	i	gruppen

Subjektspositioner och könstillhörighet

Elevstudien visar att en flickas eller en pojkes position vid ett visst tillfälle 
är avhängig både av vad han/hon talar om och hur detta görs, samt vilka 
positioneringstekniker som begagnas. I det här avsnittet görs en analys av 
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samtalssituationen med utgångspunkt i den maktfördelning som sker mel-
lan könen och inom respektive kön, samt de subjektspositioner som detta 
medför för flickor och pojkar. Subjektspositioner konstrueras som tidigare 
sagts genom interaktion mellan människor, individen både intar och ges 
en position. Man kan uttrycka det så att alla i en grupp är medskapare av 
de olika subjektspositioner som konstrueras i en viss situation. Olika po-
sitioner för med sig olika slags ansvar och förvaltas också på olika sätt. Att 
försvara eller vidmakthålla en position alternativt sträva efter en överord-
nad position, innebär ett ständigt ”arbete” i umgänget med andra. Att vara 
elev medför en viss typ av ansvar, rättigheter och skyldigheter och här är 
könstillhörigheten viktig. I materialet framskymtar mönster, likheter och 
skillnader mellan elever, där vissa skillnader förefaller ha med könstillhö-
righeten att göra. Ett sätt att synliggöra olika möjliga sätt att vara skolpojke 
eller skolflicka är att urskilja olika subjektspositioner som pojkar och flickor 
tar och tilldelas. Davies säger: 

”Att positionera sig som man eller kvinna sker genom de diskursi-
va praktikerna, och genom de positioner som är tillgängliga inom 
ramen för dessa praktiker.”270 

Utifrån iakttagelser på en relationell nivå är det möjligt att gruppera elever 
med hänsyn till de olika positioner som tydligast framträder och där vissa 
elever oftare intar vissa positioner än andra. . I samband med analysen av 
elevstudien har jag – om än med viss tvekan – utarbetat subjektspositioner 
på mikronivå (inom klassens ram) för att tydliggöra några olika positioner 
som elever kan ta/ges inom elevskapets ramar. Styrkan i det sättet att hantera 
ett material är att de data man samlat ordnar upp sig och blir överblickbara. 
Risken med detta förfaringssätt kan vara att man låser subjektspositioner 
till olika individer och får det att framstå som om det rör sig om fasta ka-
tegorier Min egen tvekan i det här sammanhanget har att göra med en viss 
ambivalens inför att bryta ner och kategorisera vad barnen ger uttryck för i 
ett visst sammanhang, eftersom överskridanden ständigt görs på individnivå 
och nya kombinationer och därmed positioner hela tiden uppstår. 

270 Davies, 2003, s. 27
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Framträdande sub-
jektspositioner 
bland pojkarna

Positionen kännetecknas av

Duktiga skolpojken Berättar huvudsakligen om undervisningssituationer, men tar ett stort ansvar 
för goda kamratrelationer. Innehar en överordnad position som hela tiden 
måste upprätthållas och försvaras. Visar utpräglad plikt- och ansvarskänsla i 
många situationer. Positionen innebär höga förväntningar från omgivning-
en. Duktiga skolpojken träder gärna fram, uppträder som auktoritet och kan 
göra könsöverskridanden utan att ifrågasättas av kamraterna.

Uppåtsträvaren Berättar mest om situationer där andra pojkar ingår. Utmanar befintliga po-
sitioner och jobbar hårt på att förbättra sin egen position. Uppåtsträvaren 
vill nå erkännande, strävar efter att bli sedd och får då känna på motstånd 
från både pojkar och flickor. Han träder fram regelbundet och månar om att 
visa sin ”rätta” könstillhörighet.

Rebellen Berättar huvudsakligen om kamratsituationer, ifrågasätter och gör motstånd. 
Uppträder auktoritärt utan att ha kamraternas stöd och har låg acceptans 
från omgivningen. Rebellen tilldelas oftast en underordnad position men har 
högre anspråk än så. Han är mån om att visa upp sin maskulina könstillhö-
righet och gör sällan könsöverskridanden. 

Knepiga killen Berättar om såväl skolarbete som kamrater. Ifrågasätts av båda könen och 
kan vara svår för andra att förstå sig på. Anses som lite knepig och udda och 
har en tillbakadragen, underordnad position. Knepiga killen avviker från 
den maskulina normen och visar sällan intresse för hierarkisk positionering. 
Kan göra könsöverträdanden just för att han betraktas som knepig.

Tuffa grabben Kamratinriktad, visar plikt- och ansvarskänsla. Har en överordnad position, 
framstår som en något auktoritär ledare. Träder gärna fram samt försvarar 
med kraft den egna positionen. Tuffa grabben är mån om att visa upp sin 
maskulina könstillhörighet och deltar sällan i könsöverskridande aktiviteter.

Mjukiskillen Visar plikt- och ansvarskänsla inför såväl kamrater som skolarbete. Talar lika 
gärna med flickor som med pojkar och har omgivningens stöd i de flesta si-
tuationer. Avviker från den maskulina normen och visar inget intresse för 
hierarkisk positionering, men betraktas inte som udda eller knepig.

Hyggliga grabben Kamratinriktad, visar plikt- och ansvarskänsla inför kamrater och skolarbete. 
Talar lika gärna med flickor som med pojkar och har omgivningens stöd i 
de flesta situationer. Följer den maskulina normen med hierarkisk positione-
ring, men släpper även in flickorna.

Tabell 7: Subjektspositioner bland de nioåriga skolpojkarna

Dessa sex subjektspositioner är de som framträder tydligast bland klassens 
pojkar under gruppsamtalen. Det är fullt möjligt för en pojke att i den här 
situationen växla mellan några av dessa subjektspositioner, medan andra 
förefaller vara utom räckhåll. Att någon till exempel skulle växla mellan 
positionen som mjukiskille och tuffa grabben i den här situationen verkar 
inte särskilt troligt och förekommer inte i materialet. Vad man däremot kan 
se är att om en pojke uppträder med auktoritet – som duktiga skolpojken 
eller tuffa grabben – och intar en överordnad position i början av samta-
let, behåller han för det mesta den positionen under hela samtalet. Ibland 
uppstår en kamp om olika positioner, det kan vara mellan två pojkar med 
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överordnad position, eller mellan en pojke med en något underordnad 
position – exempelvis uppåtsträvaren – och en pojke med en överordnad 
position. Positionen som knepiga killen har flera likheter med mjukiskil-
len, skillnaden handlar här om omgivningens acceptans. Mjukiskillen och 
hyggliga grabben liknar också på många sätt varandra, förutom deras för-
hållningssätt till den maskulina normen. Rebellen kan i vissa situationer 
inta positionen som uppåtsträvare, liksom tuffa grabben ibland övergår 
till att positionera sig som duktiga skolpojken. Med könsöverskridanden 
bland pojkar avses här aktiviteter och beteenden som vanligtvis anses till-
höra flickornas sfär. Det kan röra sig om att på eget initiativ dra sig tillbaka, 
sitta tyst och invänta andra eller att regelbundet visa att man bryr sig om 
vad andra känner genom olika sympatiyttringar. Det kan också handla om 
att viska, fnissa och säga ”jag vet inte” eller att erkänna att man blir ledsen 
och rädd när någon är dum. 

Subjektspositioner 
bland flickorna

Karaktäriseras av

Duktiga skolflickan Berättar i första hand om skolarbetet men även om kamratrelationerna. 
Innehar en överordnad position som upprätthålls med tämligen små med-
el. Positionen innebär höga förväntningar från omgivningen. Duktiga skol-
flickan träder fram vid utvalda tillfällen och gör det då med auktoritet. Ger 
ibland uttryck för könsöverskridanden.

Frigjorda tjejen Huvudsakligen kamratinriktad, har en överordnad position bland flickorna. 
Uppträder oförväget och med kraft, är initiativrik. Träder gärna fram, utma-
nar pojkhierarkin, testar. Ångrar sig ibland och drar sig tillbaka. Gör regel-
bundna könsöverskridanden.

Martyren Berättar om kamratsituationer och har en något underordnad position där 
drag av självömkan finns. Träder gärna fram i skydd av en omhändertagande 
pojke och är mån om att visa sin feminina könstillhörighet. Gör inte gärna 
könsöverskridanden.

Gullungen Berättar mycket om kamraterna, men visar även intresse för skolarbetet. Har 
en ganska hög position bland flickorna. Uppträder överdrivet flickaktigt och 
barnsligt, är beroende av starka flickor vid sin sida. Är söt och gullig och får 
andra flickors tillgivenhet. Kan agera könsöverskridande tillsammans med 
andra, starka flickor.

Skygga flickan Fokuserar på kamratrelationer i sitt berättande, men har en underordnad 
position bland både pojkar och flickor. Självständig men tillbakadragen 
för det mesta, visar få känslor, verkar osäker och något aggressiv. Kan dock 
blomma upp ibland och bli ärlig och självutlämnande. Pendlar mellan åter-
hållsamhet och aggressivitet samt uppriktighet och självmedvetenhet.

Den aggressiva 
flickan

Kunskapsinriktad och självfokuserad med en omedvetet underordnad posi-
tion som talar om utanförskap. Träder ofta fram och visar liten hänsyn till 
andra. Hävdar sig själv och uppträder stundtals aggressivt. Kan skrämma 
bort både pojkar och flickor. 

Tabell 8: Subjektspositioner bland de nioåriga skolflickorna.
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Även hos flickorna urskiljer sig sex tydliga subjektspositioner. Med könsö-
verträdanden bland flickor avses aktiviteter och beteenden som vanligtvis 
brukar tillhöra pojkarnas sfär. Det kan gälla att vara initiativrik och fatta 
beslut eller att göra anspråk och ställa krav. Det kan även gälla val av akti-
vitet och samtalsämne – att gilla att spela fotboll eller att ”spela på datorn”. 
Precis som bland pojkarna kan flickorna växla mellan olika positioner be-
roende på vad samtalet för tillfället handlar om och hur de blir bemötta av 
de andra. Vissa positioner är tillgängliga, medan andra är ouppnåeliga el-
ler omöjliga på andra sätt. Den duktiga skolflickan växlar till exempel inte 
position till den aggressiva flickan, liksom det är osannolikt att martyren 
och frigjorda tjejen får plats i en och samma person. Däremot kan en flicka 
inta positionen både som duktig skolflicka och frigjord tjej, eller som gull-
unge och martyr. Den skygga flickan och den aggressiva flickan har en hel 
del gemensamt och positionen som aggressiv flicka kan ibland bytas mot 
en mer tillbakadragen och skygg variant. Den skygga flickan i sin tur, kan 
ibland sträva mot en överordnad position och även tillfälligtvis uppnå den. 
Starka och initiativrika flickor kan dra med sig andra flickor som då vågar 
träda fram och göra anspråk på att få ta plats. 

Betydelsen av kön i elevsamtalen
I vårt västerländska samhälle finns ett djupt rotat tänkande om att mänsk-
ligheten består av två kön och att dessa två kön är varandras motsatser. Som 
tidigare sagt ses könen som bipolära, eller uttryckt på annat sätt – de ut-
gör varandras dikotomier, vilket innebär att de är ömsesidigt uteslutande. I 
centrum av idén om tudelningen manligt – kvinnligt, finns föreställningen 
om den maskulina överordningen, det vill säga att makten finns i det man-
liga.271 Genom att vi människor föds med olika yttre könsorgan, bär vi på 
en föreställning om att våra identiteter som män eller kvinnor bör byggas 
med utgångspunkt i denna fysiska skillnad. Dessa konstruerade identiteter 
är, precis som könsorganen, särskiljda och bär på en motsättning. Man är 
antingen/eller – antingen kvinna eller man – inte både/och eller varken/el-
ler.272 Förmågan att på olika sätt visa sitt rätta kön och att hjälpa andra att 
göra det, är mycket viktig oavsett ålder och vare sig man är man eller kvin-
na. Elever positionerar sig eller gör sig till skolpojkar och skolflickor med 
de medel som står till buds för dem. Genom att de flesta vuxna omfattas 
av tänkandet om två kön, lär vi barnen att bygga upp sina identiteter på 
samma sätt. Skolpojkar och skolflickor blir inte till av en slump, de kon-
struerar sig och konstrueras efter noga invanda tankesätt. 

271 Davies, 2003, s. 212
272 Ibid s. 21-26
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I den aktuella klassen på Bergsmansskolan går elva flickor och elva pojkar som 
alla är angelägna om att visa sig som goda skolflickor och skolpojkar. De har 
olika sätt att visa sin könstillhörighet och olika tekniker för att positionera sig, 
både inom det egna könet och i förhållande till det motsatta. Fördelningen 
av flickor och pojkar ser lite olika ut i de sex samtalsgrupperna:

Almgruppen: pojke – pojke – flicka – flicka 
Björkgruppen: pojke – pojke – flicka 
Cedergruppen: pojke – flicka – flicka 
Ekgruppen: pojke – pojke – flicka – flicka 
Flädergruppen: pojke – flicka 
Grangruppen: pojke – flicka – flicka – flicka 

Som framgår ovan har samtalsgrupperna bestått av både flickor och poj-
kar. Analogt med den bärande västerländska idén om en maskulin över-
ordning, framträder detta asymmetriska maktförhållande i samtalen om 
elevskapet. Pojkarna har som grupp ett större inflytande än flickorna över 
vem som säger vad samt när och hur detta sker. Det betyder inte att varje 
pojke är överordnad varje flicka, något som är ett vanligt missförstånd i 
den allmänna debatten om kön och könsroller. Undersökningen visar att 
det på individnivå finns starka, initiativrika flickor liksom det finns tillba-
kadragna, tysta pojkar.

Tidigare i kapitlet har framhållits att alla elever – oavsett kön – drivs av 
en önskan att visa att de kan och vet hur saker och ting ska vara i skolan. 
Barnen visar upp sig som de pojkelever och flickelever som de förväntas 
vara enligt diskursens ordning. Detta betyder inte att den bild som växer 
fram av eleverna är manipulerad, ”onaturlig” eller oriktig på något sätt. Alla 
positioner som en individ tar/ges är beroende av den befintliga situationen. 
Den positionering som blir synlig under samtalet förekommer förmodligen 
i andra sammanhang i skolan, till exempel i klassrummet, då situationerna 
till det yttre liknar varandra. Undersökningen berättar dock inte om vad 
som händer mellan flickorna när de hoppar rep på rasten eller mellan poj-
karna när de leker ”tatten”. Inte heller kan undersökningen berätta något 
om flickornas och pojkarnas positionering i gemensamma lekar när ingen 
vuxen närvarar. 

Av resultatet framgår att flickor och pojkar konkurrerar i mycket liten 
utsträckning med varandra i sitt positioneringsarbete, även om överskri-
danden av könspositioner görs. Den konkurrens som föreligger sker före-
trädesvis inom det egna könet, och då framför allt mellan vissa pojkar.273 

273 Davies, 2003, s.212
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Den för båda könen gemensamma, om än ifrågasatta utgångspunkten att 
makten är relaterad till det manliga, bidrar till att flickor och pojkar inte 
behöver vara medtävlare om samma positioner. Pojkar och flickor visar upp 
sig för varandra på olika sätt men jämför sig – mäter sig – inte med varan-
dra på samma sätt som man gör inom det egna könet. Jämförelser kan fö-
rekomma i barnens berättelser, men varken pojkar eller flickor verkar för-
vänta sig samma handlingar och prestationer av det motsatta könet som 
av det egna. Däremot använder sig båda könen av samma typ av tekniker 
när de under samtalet positionerar sig i förhållande till någon av samma 
kön, men pojkarna gör det oftare och tydligare. I flertalet av grupperna 
är det en pojke som tar ordet först eller framstår som den som dominerar 
samtalet. I en av grupperna tar den enda pojken ordet först även om han 
för tillfället inte verkar ha mycket att säga (Episod III:1-2). Tråkningar, an-
märkningar och utpekanden förekommer knappast alls i den aktuella sam-
talssituationen, då ett sådant beteende förmodligen uppfattas som inkor-
rekt av samtliga barn. 

Den konkurrens mellan individer som blir synlig i samtalssituationen 
och som bland annat tar sig uttryck i att eleverna jämför sig och ideligen 
sätter varandra på plats, framträder mycket tydligare mellan pojkarna. Poj-
karnas tekniker i positioneringsarbetet är genomgående mer uppenbara 
än flickornas. Olika uttryck för maskulinitet verkar bland pojkarna ha en 
stark koppling till en hierarkisk tankefigur, där det som pojke gäller att ta 
sig uppåt i hierarkin. Även de pojkar som ogillar eller ställer sig utanför ett 
rangordningssystem av den typen – det vill säga som inte strävar efter eller 
erhåller någon hög position – omfattas av systemet och ordnas in i det av 
andra pojkar. Ulla Forsbergs avhandling om könsordningen i skolan, be-
kräftar förekomsten av en dualistisk, hierarkisk könsstruktur med manlig 
överhöghet, även bland elever i grundskolans lägre årskurser.274 En pojke 
med en underordnad position kan på olika sätt försöka jämna ut maktasym-
metrin mellan sig själv och den pojke som innehar en överordnad position. 
Han kan göra det genom att härma, hålla med och berömma pojken med 
hög position. Att skratta åt den andres skämt och att använda många ”mm” 
och ”jaa” när den andre pratar är också sätt som används för att gynna den 
med överordnad position. Att ge sitt bifall och att haka på samtalsämnen 
som den med hög position tar initiativ till kan stärka den egna positionen, 
men behöver inte göra det. Allt beror på hur pojken med den överordnade 
positionen bemöter den andres tekniker. Pojken med den högre positio-
nen kan nonchalera, förneka och protestera mot vad pojken med den un-
derordnade positionen säger och därmed marginalisera honom. Han kan 

274 Forsberg, 2002
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också visa sin överordnade position genom att förtydliga vad den andre sä-
ger, fylla i ord som fattas samt förklara och fastslå olika saker. 

Alla positioneringstekniker återfinns hos bägge könen, men fördelningen 
av vilka tekniker man använder och hur ofta man gör det, varierar något. 
Flickorna stöttar i allmänhet pojkarna med överordnad position och non-
chalerar dem med en mer underordnad position. Flickorna väljer i högre 
grad än pojkarna tekniken utebliven belöning gentemot en pojke som har 
en underordnad position. Han får inga uppmuntrande signaler från flick-
orna i form av att de håller med, skrattar eller berömmer. I stället bemöts 
hans uttalanden med tystnad eller möjligtvis med fnissningar. En pojke 
med hög position stöttas däremot livligt av flickorna och han tillåts styra 
både samtalets innehåll och vem som får tala när. I många fall låter flick-
orna sina utsagor gå via den dominerande pojken, flickorna hakar på hans 
samtalsämne och prövar sig fram på vilket sätt de kan fortsätta samtalet. 
En pojke med hög position kan underordna sig och låta sig stöttas av en 
flicka med hög position, liksom det omvända. De kan hålla med varandra 
och skratta åt samma saker. Om samtalet avhandlar något som traditionellt 
hör till flickornas domäner kan den dominerande pojken tillfälligt även un-
derordna sig flickor med en underordnad position. I undersökningar där 
kvinnligt och manligt språk studerats, har forskare på senare år konstaterat 
att just innehållet i ett samtal kan vara viktigare än könstillhörigheten när 
det gäller vem som tar/ges talutrymme.275

Bland flickorna är konkurrensen om den högsta positionen i gruppen 
inte lika framträdande som hos pojkarna, flickorna kämpar inte alls lika 
uppenbart om förstaplatsen. Studier visar att kvinnor/flickor förväntas att 
underordna sig i sällskap med män/pojkar, men de förväntar sig även ett 
underordnat beteende sinsemellan.276 Att visa sitt kön ”på rätt sätt” om man 
är flicka, är att inte verka för påstridig, uppkäftig eller framfusig. De två 
flickor i klassen som tillägnat sig ett mer maskulint sätt att positionera sig 
genom att vara den som talar först, som behåller ordet, som bryter in i en 
annans berättelse, som talar med hög röst och som tar många egna initiativ, 
får olika reaktioner av de andra flickorna och pojkarna i sina grupper. De 
olika reaktionerna förefaller hänga ihop med hur väl diskursivt medveten 
flickan är, det vill säga har en känsla för de regler som styr sammanhanget. 
Saknas denna medvetenhet kan omgivningens reaktion bli att både flickor 
och pojkar drar sig tillbaka, blir tysta och passiva. Flera elever berättar om 
en flicka som inte vet hur hon ska uppträda i en rad olika sammanhang 
i skolan och beskriver henne som annorlunda, oberäknelig och aggressiv. 

275 Se vidare Adelsvärd, 1999
276 Lenz-Taguchi, 2004, s.107
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Det bör i sammanhanget sägas att alla tekniker inte enkelt låter sig beskri-
vas med ord. Att ”tala med hög röst” och ”ta egna initiativ” kan göras på 
en mängd olika sätt. För att dessa tekniker ska vara framgångsrika måste 
de användas vid rätt tidpunkt och kombineras med rätt gester, miner och 
blickar och med ett för situationen lämpligt röstläge. Alla positionerings-
tekniker – särskilt de som används vid positionering uppåt – bygger på att 
användaren, oavsett kön, har känsla för när de ska användas. Används de 
vid fel tillfälle kan de vara helt kontraproduktiva. 

Som skolflicka kan man inneha en rad mer eller mindre framgångsrika 
positioner där olika uttryck för femininitet kan göra sig gällande. Flickorna 
verkar ha ett förhållandevis brett spektrum att hålla sig inom, man kan som 
skolflicka inneha en mängd olika positioner där rangordningen visserligen 
är av betydelse men inte tillmäts samma vikt som bland pojkarna. En flicka 
kan positionera sig som den självständiga skolflickan, som den duktiga, den 
omtänksamma, den gulliga, den orädda eller den söta men också som den 
blyga, den vaksamma, den annorlunda eller påstridiga flickan. Flickornas 
position förefaller vara avhängig av den kombination av olika egenskaper 
som de visar fram i olika sammanhang, det är viktigt att framstå som ”all-
round” och att vara orienterad inom olika områden. För att en skolflicka 
ska tilldelas en överordnad position, måste hon kunna kombinera olika 
egenskaper på rätt sätt i olika sammanhang. 

Analys av elevernas språkliga tekniker i 
positioneringsarbetet 

I det här avsnittet görs en sammanfattning av de olika positioneringstek-
niker som eleverna visat upp under gruppsamtalen. Positioneringsarbete 
behöver inte nödvändigtvis vara av hierarkisk art, men är det ofta. Ut-
trycken ”stötta” respektive ”avvisa” används i kapitlet för att visa att man 
gillar eller ogillar det som sägs av en viss person. Oftast är det både det 
sagda och den som sagt något, som stöttas respektive avvisas. I allmänhet 
får en pojke eller flicka med en överordnad position i gruppen medhåll 
och godkännande av allt de väljer att berätta. En elev med en underord-
nad position får dock finna sig i att på olika sätt bli avvisad av de med 
överordnad position. Att stötta kan innebära att man håller med och in-
flikar ”mm” och ”ja-a” när någon annan talar. Det kan också innebära att 
man håller sig till samma samtalsämne som den andra, att man frågar om 
något och skrattar tillmötesgående åt det som berättas. Avvisningen sker 
ofta helt tyst, man nonchalerar det som sägs och börjar tala om något an-
nat. När avvisningen är starkare sker den i form av en protest: ”Nej, så kan 
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man inte göra”. En och annan gång kan även diverse tillmälen användas, 
även om det är ovanligt. 

Tar man som elev tillfället i akt och har förmågan att säga rätt saker vid 
rätt tillfälle kan man räkna med att få stöttning och uppbackning från sina 
kamrater. Den egna positionen stärks eller bekräftas genom omgivningens 
sätt att reagera på det som sagts. Bekräftelsen kan ske genom att man får 
medhåll eller uppmuntrande signaler från någon i gruppen. Gör man fel 
och säger fel sak vid fel tillfälle riskerar man att bli marginaliserad eller av-
färdad. Den egna positionen är då hotad vilket resulterar i att man tillfäl-
ligt drar sig tillbaka och kanske gör ett nytt utspel lite senare. Att säga de 
rätta sakerna är inte liktydigt med att hålla med och stryka medhårs i alla 
lägen. Den egna positionen avgör om man kan gå i opposition mot något 
som sägs eller om det lönar sig bättre att hålla med, alternativt vara tyst. Av 
materialet framgår tydligt att olika barn tillåts tala om olika saker på olika 
sätt och det finns en underförstådd ordning i vem som får tala när. 

Man kan låta bli att interagera med de andra i gruppen – det vill säga 
dra sig tillbaka – av olika skäl. Att man upplever sig ojämlik är ett sådant 
skäl. Ojämlikheten kan vara att man inte så gärna vill samspråka med nå-
gon annan/några andra och denna brist på lust verkar höra samman med 
att man uppfattar sig själv som en person med en klart överordnad posi-
tion i förhållande till de andra. En elev kan också undvika interaktion på 
grund av sin egen osäkerhet och en uppfattning om sig själv som under-
ordnad i sammanhanget.

Att sitta tyst 
Att sitta tyst under delar av samtalet kan betyda många olika saker. Tystnad 
kan vara ett tecken på osäkerhet eller motstånd, men kan också betyda att 
man för stunden inte har något speciellt att säga. Att tyst avvakta kan vara 
ett sätt att tala bara när man tycker det är någon idé att tala, men kan också 
betyda att man är dominerad och tystad av andra. Följande ”tysta tekniker” 
återfinns i intervjumaterialet: 

•	 Positivt	avvaktande	–	man	”känner	in”	och	är	öppen
•	 Negativt	avvaktande	–	man	sluter	sig	och	vill	inte	säga	något
•	 Man	har	inget	att	säga	i	ett	visst	sammanhang,	men	pratar	i	andra	
•	 Man	är	mestadels	tyst	för	att	någon	annan	dominerar	samtalet

Att visa motstånd
I några få fall förekommer att elever visar tydligt motstånd mot något eller 
någon. Det kan vara motstånd mot själva samtalssituationen eller mot nå-
got förolämpande som sagts av en annan elev. Ett visst motstånd kan också 
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demonstreras genom att barnen ställer frågor på ett sätt som kan uppfattas 
som framfusigt eller aggressivt. I samtliga fall har barnen använt rösten för 
att förmedla sitt budskap. Teknikerna för att visa motstånd är: 

•	 Att	använda	sin	röst	till	att	låta	avvisande	och	butter
•	 Att	ställa	frågor	på	ett	stridslystet	sätt

Att stötta någon 
Stöttning används främst mellan personer med likvärdiga positioner, men 
kan även användas om man vill visa förståelse för någon som är i behov av 
det. Stöttning ”uppåt” förekommer också, men brukar då kombineras med 
tekniker för gynnande. Om man stöttar någon vill man visa sig solidarisk 
med den personen. Stöttning mellan eleverna kan ta sig följande uttryck: 

•	 Att	haka	på	kamratens	samtalsämne	och	ha	liknande	åsikter
•	 Att	säga	”mm”	eller	”jaa”	när	någon	talar
•	 Att	fnissa	eller	skratta	instämmande
•	 Att	betona	det	som	sagts	genom	att	ytterligare	förtydliga

Alliansbildning 
Om två eller flera stöttar varandra bildas en allians. Alliansen går över köns-
gränserna men bildas framför allt mellan individer med ungefär samma po-
sition. Alliansen behöver inte vara bestående utan kan gälla när man sam-
talar om en viss sak. Alliansbildning uttrycks genom:

•	 Upprepad	konsensus
•	 Att	ge	uttryck	för	en	gemensam	värdering
•	 Att	två	personers	positioner	blir	tillfälligt	likvärdiga	
•	 Att	hög	grad	av	samförstånd	kommuniceras	

Att gynna någon 
Att gynna någon betyder att aktivt arbeta för att någon ska erhålla eller be-
hålla en hög position. Förutom de olika sätten att stötta som beskrivs ovan, 
kan följande tekniker användas för att visa respekt och erkännande: 

•	 Att	berätta	om	situationer	där	X	framstår	som	”snäll”	eller	”duktig”
•	 Att	framhålla	situationer	där	andra	varit	dumma	och	inte	hållit	med	X
•	 Att	berömma	X:	”Du	skriver	så	snyggt”
•	 Att	ta	upp	samtalsämnen	som	man	tror	att	X	tycker	är	intressanta	
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Överordning
Några elever, både pojkar och flickor, påbörjar samtalet väl medvetna om 
att de redan innehar en överordnad position som måste visas upp och för-
svaras i varje nytt sammanhang. Uttrycket ”överordning” är inget som elev-
erna själva skulle använda, man kan säga att de iscensätter över- respektive 
underordning, men benämner inte detta förhållande med ord. Pojkarna 
som grupp verkar ta på sig en mer självklar ledarroll än flickorna. En poj-
ke i klassen använder sig kontinuerligt och under hela samtalet av samtliga 
nedan uppräknade tekniker. Anmärkningsvärt är att inget av barnen i nå-
gon av grupperna som talar om honom som en som bestämmer. Tekniker 
för överordning kan vara:

•	 Att	ta	ordet	först
•	 Att	fylla	i	andras	utsagor
•	 Att	komplettera	andras	utsagor
•	 Att	förtydliga	vad	andra	säger
•	 Att	rätta	andra
•	 Att	använda	ett	vuxet	språk
•	 Att	inta	en	egen	ståndpunkt,	visa	självständighet
•	 Att	lägga	sina	egna	ord	i	munnen	på	en	auktoritet	(pappa,	fröken	etc)
•	 Att	ge	sig	själv	tolkningsföreträde	till	vad	som	hänt,	vad	andra	känner	

osv
•	 Att	fastslå	vad	som	har	hänt
•	 Att	balansera	och	modifiera	vad	andra	har	sagt

Underordning 
Om några innehar en överordnad position när samtalet påbörjas, så har 
andra tilldelats/intagit en underordnad position. Att ha en underordnad 
position är inte liktydigt med att vara utsatt, trängd eller hotad på något 
sätt. Underordning kan vara bekväm och eftersträvas i vissa sammanhang. 
Att som pojke använda sig av tekniker för underordning kan dock inne-
bära en viss utsatthet, då dessa beteenden ofta associeras med uttryck för 
femininitet. En pojke som använder sig av ”feminina tekniker” riskerar en 
lägre rang inom pojkgruppen. Det är fler flickor än pojkar i studien som 
använder sig av tekniker för underordning, men samtliga uppräknade sätt 
används i viss utsträckning av bägge könen. 

Underordning kan uttryckas genom: 
•	 Att	fnissa	
•	 Att	säga	”jag	vet	inte”	upprepade	gånger
•	 Att	vara	tyst	länge
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•	 Att	söka	positionera	sig	i	förhållande	till	frånvarande	elever
•	 Att	haka	på	vad	någon	annan	i	gruppen	säger	
•	 Att	citera	någon,	att	säga	nästan	samma	sak	
•	 Att	invänta	att	andra	ska	tala	före	en	själv	
•	 Att	tveka,	att	säga	”jag	kommer	inte	på	något”	
•	 Att	bejaka	vissa	andra	personers	utsagor	
•	 Att	uttala	sig	grumligt	och	oklart	
•	 Att	kasta	ut	trevare	
•	 Att	inte	avsluta	det	man	påbörjar	

Uttryck för diskursiv omedvetenhet
I samtalssituationen liksom i klassrummet och på skolgården förväntar sig 
eleverna att alla barn känner till hur man uppför sig mot andra, även om 
reglerna inte alltid efterföljs. Barnen berättar ofta om oönskade beteen-
den hos andra barn, beteenden som man vill ändra på eller till och med 
är rädd för. Till viss del är förmodligen dessa oönskade beteenden utslag 
av att barnet inte till fullo vet vad som gäller eller vilka konsekvenser ett 
visst beteende får. Han eller hon är inte klart medveten om de diskursi-
va reglerna. I samtalssituationen, som är en relativt trygg situation där de 
flesta barn vet hur de ska uppföra sig, kan diskursiv omedvetenhet ta sig 
följande uttryck:
 
•	 Att	kontinuerligt	tala	i	munnen	på	någon
•	 Att	tala	onödigt	högt
•	 Att	negligera	turordningsregler
•	 Att	gäspa	ljudligt	när	någon	annan	talar
•	 Att	göra	olika	ljud	med	munnen	(smacka,	vissla	etc.)
•	 Att	skratta	högt	och	till	synes	omotiverat
•	 Att	titta	bort,	intressera	sig	för	annat
•	 Att	ofta	svara	”Jag	vet	inte”	
•	 Att	vara	mycket	kategorisk
•	 Att	ta	upp	”irrelevanta”	samtalsämnen
•	 Att	vara	mycket	självcentrerad
•	 Att	visa	okänslighet	i	positioneringsarbetet

Olika subjektspositioners konsekvenser 
När man talar om överordnade respektive underordnade positioner, uttryck-
er man sig i makttermer. Makten består i att få vara med och bestämma och 
få ta del av de fördelar som finns. Tidigare påpekades att eleverna själva inte 
använder sig av termerna över- och underordning, men att de lever med 
konsekvenserna av de olika positioner som de tar och ges. Att vinna gillande 
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och att belönas är starka drivkrafter i såväl barns som vuxnas liv. Studien 
visar att den som tar och tilldelas en hög position är en person som:

•	 Blir	sedd	och	lyssnad	på
•	 Är	med	och	bestämmer
•	 Blir	bekräftad
•	 Har	kamrater
•	 Är	lätt	att	vara	vän	med
•	 Hittar	på	roliga	saker
•	 Visar	upp	goda	kunskaper

Att ha en överordnad position medför förpliktelser som också kan läsas ut 
av det som sägs ovan. Det krävs av en person med överordnad position att 
han eller hon säger kloka saker, bestämmer på ett bra sätt, har ”rätt” åsik-
ter, är en god kamrat, är påhittig och håller sina kunskaper uppdaterade. 
Det finns relativt litet utrymme för en pojke eller flicka med överordnad 
position att uppvisa negativa känslor vare sig det gäller skolarbetet eller 
kamratlivet. 

De som innehar en underordnad position blir inte uppmärksammade på 
samma sätt som sina kamrater med överordnad position. Att inte hela ti-
den bli uppmärksammad och bekräftad är både på gott och ont. Det goda 
kan vara känslan av att få vara ifred, att få gå sina egna vägar och att inte 
behöva vara med och bestämma. Det negativa som det kan medföra är att 
inte räknas som fullvärdig samt att ha svårigheter att skaffa kamrater och 
få vara med och leka. Studien visar att den som tar och tilldelas en låg po-
sition är en person som:

•	 Sällan	kan	göra	sin	stämma	hörd
•	 Inte	får	vara	med	och	bestämma
•	 Har	få	eller	inga	kamrater
•	 Sällan	blir	bekräftad
•	 Inte	visar	upp	något	speciellt	kunnande
•	 Anses	knepig	eller	annorlunda

Sammanfattning och slutsatser av elevstudiens båda delar

I kapitel 8 behandlades innehållet i elevsamtalen avseende subjekt – objekt-
förhållandet. I kapitlet redogjordes för vem som talar om vad och på vilket 
sätt olika företeelser inom elevskapet berördes (punkt ett och två i elevstu-
diens syfte). Eleverna berättade om skrivdiagnoser, matteundervisning och 
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hur pennan ska hållas, men också om regler för hur man bestämmer i fotboll 
eller om vad dumma pojkar borde tänka på. Analysen av det empiriska ma-
terialet visade att eleverna fokuserar olika aspekter av elevskapet i samtalen 
och att eleverna riktar uppmärksamheten mot olika företeelser när det gäl-
ler att lära sig bemästra och underkasta sig skolans diskursiva praktik. För 
de allra flesta elever är det relationerna med kamraterna de talar mest om. 
Denna aspekt av elevskapet framträder för samtliga elever som något ytterst 
viktigt att lära sig hantera på ett bra sätt. Det är avgjort det område som alla 
elever i klassen verkar mest engagerade i och talar mest om. Relativt få elever 
väljer att berätta något om det skolarbete som görs i klassrummet.

I kapitel 9 undersöktes samtalen med avseende på vem som tillåts tala 
när och vem som talar med vem. Vidare lyftes subjektspositioner samt tek-
niker i positioneringsarbetet fram. Här ställdes frågor till materialet beträf-
fande vem som bestämmer vad som ska avhandlas och vilka tekniker bar-
nen använder sig av för att komma till tals och positionera sig i förhållande 
till de övriga i gruppen. Analysen visar att pojkar och flickor har liknande 
tekniker i sitt positioneringsarbete men att pojkarna förefaller konkurrera 
mer sinsemellan. Pojkarna uppvisar tävlande och konkurrens mer tydligt 
i sitt positioneringsarbete genom att i högre grad än flickorna använda sig 
av tekniker som gagnar den egna positionen i ett hierarkiskt perspektiv. Att 
pojkar gärna utvecklar en hierarkisk ordning med kamp om ledarrollen, be-
kräftas av ett flertal studier av kön/genus inom den anglosaxiska världen, 
liksom att flickor i allmänhet är mindre tävlingsinriktade mer samarbets-
inriktade än pojkar.277 Utifrån elevstudiens båda delresultat är det angelä-
get att reda ut följande: 

•	 Finns	det	något	samband	mellan	vad eleverna pratar om – alltså om de 
är kamratrelaterade och/eller kunskapsrelaterade i sitt berättande – och 
den position de tar/ges i samtalsgruppen? 

•	 Är	användandet	av	olika	positioneringstekniker	avgörande	för	den	posi-
tion en individ tilldelas? 

•	 Återfinns	barn	med	en	hög	position	såväl	bland	de	kamratinriktade	som	
de med en mer kunskapsmässig inriktning? 

•	 Kan	barn	med	 låg	diskursiv	medvetenhet	 inneha	en	överordnad	posi-
tion?

Kunskaper, kamrater och tekniker 
När det gäller de 9-åriga barnen i Bergsmansskolan föreligger ett klart sam-
band mellan vad de talar om, hur de talar om detta och de tekniker för po-

277 Forsberg, 2002, s. 9-11
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sitionering som de använder sig av. För att få ett gott anseende som elev 
är det är viktigt att ha goda kunskaper och insikter i elevskapets olika de-
lar, men också att kunna och veta något inom andra intressanta områden. 
Kunskaperna behöver alltså inte vara traditionella skolkunskaper utan kan 
lika väl handla om fotboll eller dataspel. De elever i studien som förefaller 
ha en mycket hög position bland sina kamrater, visar goda kunskaper i så-
väl skolarbetet som inom mer fritidsbetonade sysselsättningar. Att visa sin 
omgivning att man har kunskaper inom olika områden, förefaller mer an-
geläget för pojkarna än för flickorna. De olika elevpositioner som står till 
förfogande för barnen är således beroende dels av att flickan eller pojken 
kan visa upp kunskaper inom en rad olika områden, dels att eleven kan 
förmedla sitt kunnande på rätt sätt till sin omgivning. 

För att erhålla en överordnad position gäller det för pojken eller flickan 
att veta hur man hävdar sig och vilka tekniker som är framgångsrika. De 
flickor eller pojkar som berättar om såväl undervisning som kamratrelatio-
ner och som har förmågan att använda sig av positioneringstekniker för 
överordning, tilldelas och intar överordnade positioner i sina respektive 
grupper. Att kunna visa att man behärskar olika aspekter av elevskapet gör 
att man blir sedd som en som andra kan räkna med. All sorts kunskap och 
duglighet förefaller vara viktig i samband med barns positioneringsarbete. 
Att ha en god kompetens när det gäller relationer, det vill säga att vara en 
bra kamrat som bestämmer bra saker, kan också bidra till en hög position. 
Denna egenskap värderas dock inte lika högt som när en pojke eller flicka 
både är duktig i skolarbetet och är en bra kamrat. Kan man som elev vare 
sig visa upp goda skolkunskaper eller berätta om goda kamratrelationer 
under samtalet, finns möjligheten att visa att man har insikter i olika sam-
manhang och är någon att räkna med utanför skolan. Att ha kunskaper om 
sport, dataspel, mode och TV-program är meriterande, liksom att visa att 
man har goda kunskaper om omvärlden. 

Att vara medveten om reglerna
Barnen i studien har varit mycket öppenhjärtiga i många känsliga frågor 
som rör deras elevskap. Det jag här kallar regler är inte uttalade eller formu-
lerade regler, utan de tysta men allmänt överenskomna regler som talar om 
hur man ska vara som skolpojke eller skolflicka. Flera flickor och pojkar har 
berättat om olika typer av svårigheter och hur de gör för att hantera sina 
problem. De tillkortakommanden de berättar om kan gälla skolarbetet så-
väl som kamratrelationerna. När ett barn i sitt berättande visar att han eller 
hon inte bemästrar en skolsituation – det vill säga uttrycker någon form av 
svårigheter – positionerar sig barnet samtidigt. Gäller det tillfälliga svårig-
heter av klart avgränsad art, behöver det inte påverka positioneringsarbetet 
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åt något håll. Om ett barn däremot regelbundet under samtalets gång ut-
trycker problem och svårigheter med sådant som hör till bemästrandet av 
den diskursiva praktiken, är risken stor att tilldelas en låg position av de 
andra. En pojke som till exempel uttrycker att han gärna skulle vilja ha fler 
kompisar, att han tycker att det är obehagligt att läsa högt i klassen, att någ-
ra andra pojkar är dumma och att det är svårt att hoppa längd på idrotts-
lektionerna, tilldelas en låg position även om han med hjälp av olika tek-
niker försöker skaffa sig en bättre position. I och med att ett barn berättar 
om sina svårigheter visar de också upp en kunskap om att de vet hur något 
borde vara. Barnet uppvisar alltså en diskursiv medvetenhet även om han 
eller hon inte ännu bemästrar situationen riktigt. Ett flicka visar till exem-
pel genom att omtala en händelse som krånglig eller pinsam, att hon har 
kunskap om hur hon egentligen borde vara, tycka och känna enligt diskur-
sens regler. En elev som har en låg position kan alltså uppvisa en diskursiv 
medvetenhet som innebär en möjlighet till förändring i framtiden. Pojkar 
gör fler försök än flickor att positionera sig ”uppåt” med hjälp av diverse 
olika tekniker och blir också oftare avvisade av pojkar med överordnad po-
sition. Både pojkar och flickor måste visa att det finns en substans i form 
av goda kunskaper inom olika områden innan en hög position kan uppnås. 
Genom att ta efter en pojke eller flicka med en hög position kan man som 
elev öka sina chanser att bli någon att räkna med. 

Några elever i studien uppvisar vad jag kallar en låg diskursiv medveten-
het, vilket innebär att individen har svårt att upptäcka vilka normer som 
gäller för det sociala samspelet. Detta tar sig uttryck i en bristande förmå-
ga att anpassa sig till de outtalade regler som styr elevskapet. Pojken eller 
flickan beter sig fel i allehanda situationer enligt omgivningen, men uppfat-
tar inte detta själv. Ibland kan individen vara medveten om att något han 
eller hon gör är fel, men vet inte riktigt vad det är eller hur det ska rättas 
till. Att ha bristande förståelse för hur man ska uppträda tillsammans med 
andra verkar vara det som mest bidrar till att en flicka eller pojke tilldelas 
de lägsta positionerna och ibland utesluts ur klassens gemenskap. När det 
gäller barn med låg diskursiv medvetenhet är samspelet ibland obefintligt 
mellan individens kunskaper och de tekniker barnet använder sig av för 
att positionera sig. Det finns en väl utarbetad måttstock för vem som kan 
säga vad, samt när och på vilket sätt man tillåts att tala. Om kunskaper och 
positioneringstekniker inte motsvarar varandra, blir en persons intentioner 
svåra att läsa av vilket leder till osäkerhet hos omgivningen. Även om elev-
en kan hoppa hopprep och spela fotboll och befinns ha kunskaper i mate-
matik, läsning och skrivning men inte kan kommunicera dessa kunskaper 
på ett för andra meningsfullt sätt, leder detta ofta utanförskap. En rimlig 
slutsats är att det är föga troligt att elever med låg diskursiv medvetenhet 
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på egen hand kan skaffa sig och tilldelas en tillfredställande position bland 
sina kamrater. Genom pedagogiska insatser kan möjligen chanserna öka 
att lära sig bemästra den diskursiva praktiken. Förmår man som elev inte 
själv upptäcka de normer och regler som gäller i samvaron med andra, be-
höves hjälp med detta.

Aktivt och passivt positioneringsarbete
Att ta och ges olika positioner, det som här kallar positioneringsarbete, be-
tyder att individen inordnar sig i de asymmetriska maktarrangemang som 
socialt liv byggs kring.278 Positionerandet sker på en mängd sätt och med 
en aldrig sinande källa av olika hjälpmedel. Att ha rätt mobiltelefon, att 
lyssna på rätt musik och att ha rätt kläder är tekniker som barn och ung-
domar förutom sitt språk har för att skaffa sig en tillfredställande position 
i kamratkretsen eller i skolan. Beroende på sammanhang, kön samt social 
och kulturell bakgrund, sker positioneringsarbetet på olika sätt och med 
olika medel. 

Elevernas positionsarbete försiggår i ett mer eller mindre uttalat hierar-
kiskt perspektiv. Det utspelas både uppåt och nedåt i hierarkin och innebär 
ett givande och ett tagande i samspelet med andra människor. Sättet varpå 
en individ samspelar med andra ser olika ut från person till person. Hur 
aktiv pojken eller flickan själv är i positioneringsarbetet varierar mycket. 
Vissa elever arbetar hårt för att tillskansa sig en hög position, medan andra 
är mer passiva och låter sig tilldelas en position. Att som enskild konsolidera 
sin redan höga position eller att sträva efter att positionera sig uppåt bety-
der att individen hela tiden måste vara aktiv och ta för sig i förhållande till 
de andra. En sådan strävan medför också att man måste vara försedd med 
tekniker för att tilldela andra en underordnad position. Alla elever strävar 
inte efter en överordnad position, däremot kan man utgå ifrån att alla för-
söker erhålla en i sitt tycke tillfredställande position. Eleverna i elevstudien 
känner varandra väl sen tidigare och man kan anta att deras positionering 
av varandra i klassrummet bildar utgångspunkt för de positioner som tas/
ges i samtalsgruppen. Några barn verkar emellertid att ta chansen att under 
samtalet aktivt försöka omfördela makten i gruppen, det vill säga att skaffa 
sig själv en mer överordnad position. 

278 Cherryholmes, 1988, s. 5
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Kapitel 11. Att vara en del av en diskursiv praktik 
– en diskussion utifrån läroplansstudien och 
elevstudien

Kapitlet inleds med en metoddiskussion där kritiska frågor kring analysen 
av läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 ställs, varefter problematiken i att sam-
tala med barn belyses. Här diskuteras bland annat forskarens roll och barns 
medverkan och position inom forskningen. I anslutning till läroplans- res-
pektive elevstudiens övergripande syfte ”Vad innebär det att vara en lyckad 
elev?” betraktas elevskapandet i förhållande till två olika diskursiva samman-
hang: läroplansdiskursen och elevdiskursen. I slutordet görs en återanknyt-
ning till metaberättelsen (kapitel 3) samt diskuteras i korthet vad studiens 
resultat kan ha för betydelse för det pedagogiska arbetet. 

Att läsa läroplaner – en metoddiskussion 

Att fokusera subjektet
Läroplansstudiens syfte har varit att lyfta fram en speciell aspekt av styr-
ningen av skolans elever, nämligen den statliga styrningen av elevers uppträ-
dande.279 Detta har skett genom åskådliggörandet av de olika subjekt som 
konstrueras i två olika läroplaner, Lgr 69 och Lpo 94. Kan det då anses av 
intresse att läsa läroplaner på det sätt som gjorts i läroplansstudien och kan 
en sådan läsning bidra med någon värdefull kunskap? Jag kommer i det här 
avsnittet att argumentera för att en studie av det här slaget har sitt givna in-
tresse för skolans pedagogiska arbete och kan sålunda ses som befogad såväl 
ur forskningssynpunkt som utifrån lärares yrkesverksamhet. Jag kommer 
avslutningsvis att ställa några kritiska frågor i anslutning till det metodiska 
angreppssätt som jag använt mig av i läroplansstudien. 

På nationell nivå är läroplanen tillsammans med skollag och grundsko-
leförordning de viktigaste styrdokumenten för grundskolan.280 I och med 
skolans kommunalisering och den målstyrning av verksamheten som in-
fördes i samband med Lpo 94, har läroplanen kommit att bilda utgångs-
punkt för författandet av en rad olika dokument på kommun- och skolnivå. 
Läroplanen är det styrinstrument som tillsammans med kommunala skol-
planer och lokala arbetsplaner styr det pedagogiska arbetet i vissa specifika 

279 Om styrning av uppträdandet: se Rose, 1999, med referens till Foucault 1979b/1991
280 Johansson & Johansson, 1994 
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riktningar, för såväl lärare som elever.281 Läroplanen är vidare en av de auk-
toriteter som starkt bidrar till formandet av skolans elever i frågan om vad 
som betraktas som ett normalt uppträdande. De egenskaper och förmågor 
som av Lpo 94 betraktas som önskvärda, vanliga och normala ifrågasätts 
sällan, trots att de utgör rättesnöret för vad som i vår kultur betraktas som 
normalt och önskvärt. I skolans vardag styrs således både elevers, lärares 
och skolledares arbete av en rad uttryck som är hämtade från vår nuvaran-
de läroplan, Lpo 94.282 

Skolans arbete med att författa lokala styrdokument har ofta handlat 
om att bryta ner läroplanens uppnåendemål för de olika skolämnena och 
mer sällan om att granska läroplanens föreställningar om den ideala elev-
en. Det är kunskapen i sig, snarare än det subjekt som ska tillägna sig kun-
skapen, som ägnats uppmärksamhet både inom pedagogisk forskning och 
praktik. Läroplansstudien fokuserar subjektet (eleven) och bidrar sålunda 
med en kunskap om hur eleverna bör uppträda för att betraktas som nor-
mala och vanliga. Åskådliggörandet av denna normalitet har bestått i att 
adjektiv har ställts samman i tabellform och jämförts. En invändning mot 
en sådan jämförelse kan vara att Lgr 69 och Lpo 94 utgör två olika typer 
av läroplaner och att en jämförelse dem emellan därför inte är relevant. En 
annan invändning kan vara att de egenskaper och förmågor som lösgjorts 
från texten framstår som kontextlösa, alltså fråntagna sitt sammanhang. Yt-
terligare ett frågetecken kan sättas inför skapandet av dikotomier. Låt mig 
i följande avsnitt bemöta dessa invändningar. 

Två olika slags läroplaner och deras kontext
Lpo 94 är en mycket kortfattad typ av läroplan där endast målen och 
ansvarsfördelningen för skolan anges, medan Lgr 69 i detalj reglerar under-
visningens innehåll och organisation. Läroplanen från 1969 omfattar 224 
sidor tryckt text, medan Lpo 94 består av knappt 20 sidor.283 Skillnaden 
i textmassa är således avsevärd, vilket skulle kunna innebära problem om 
man hade för avsikt att undersöka hur frekvent olika förmågor och egen-
skaper förekommer. Då den undersökning som görs här avser att belysa 
den mångfald av egenskaper som förespråkas i läroplanstexterna, blir frek-
vensen mindre intressant. Blicken riktas mot förändringar och skillnader i 
vad som anses som önskvärt i en viss tid gällande föreställningen om olika 
önskvärda förmågor och egenskaper. Det avsnitt i Lgr 69 som jag valt att 
undersöka och som jag tycker bäst motsvarar Lpo 94-texten, är en del av Lgr 

281 Rose, 1999
282 Orden ansvar, elevinflytande, självständig, flexibel m fl, är exempel på sådana uttryck, 

hämtade från Lpo 94, som används flitigt i lokala styrdokument och i lärares retorik. 
283 www.skolverket.se 2008-04-23 
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69:s första kapitel ”Mål och riktlinjer” och utgör i sin tryckta version nio 
sidor text. På dessa sidor behandlas framför allt det vi i dagens skoldebatt 
kallar skolans värdegrund, det vill säga de normer och värden som ligger 
till grund för fostran och utbildning inom det svenska skolväsendet. Sökan-
det efter ord som beskriver egenskaper eller förmågor har alltså inget med 
kvantitet att göra, utan bekräftar endast vilka språkliga uttryck läroplanerna 
använder för att beskriva den ideala eleven. De egenskaper och förmågor 
som inledningsvis i läroplansstudien plockas ur sitt sammanhang,284 det vill 
säga görs kontextlösa, analyseras i ett samhällsperspektiv i läroplansstudiens 
andra steg. Här sätts de ideala egenskaperna och förmågorna in i en större 
kontext som belyser skolans diskursiva praktik som en del av strömningar 
i det omgivande samhället. På så sätt ”återplaceras” dessa värderingar i ett 
skol- och samhällssammanhang och blir återigen kontextbundna. 

Vad kan dikotomier visa?
Som en konsekvens av att det finns speciella förmågor och egenskaper i de 
båda läroplanerna som anses eftersträvansvärda och därmed betraktas som 
överordnade andra, följer att det även finns sådana som är mindre efterfrå-
gade, även om detta inte framkommer av formuleringarna. I läroplansstu-
diens tredje steg riktas uppmärksamheten just mot det som inte betraktas 
som önskvärt och som alltså utgör en motpol till de egenskaper och förmå-
gor som prioriteras i Lpo 94.

De dikotomier som har skapats av mig i det tredje analyssteget (se ka-
pitel 5) måste inte ovillkorligen betraktas som binära motsatser. En annan 
person skulle i ett annat sammanhang möjligen hitta andra motsatser. Di-
kotomierna bör ses som utarbetade utifrån den specifika situation som en 
undersökning av det här slaget medför, där intresset riktas mot att försöka 
hitta sådant som inte prioriteras i skolans fostran och utbildning av dagens 
elever. Så snart som vi benämner något och ger det en egenskap verkar detta 
inte bara klargörande utan även begränsande. I och med att något beskrivs 
med en egenskap utesluter också detta sin motsats. Om vi till exempel på-
pekar att det är viktigt att vara flexibel, säger vi samtidigt att det är mindre 
viktigt att vara principfast. Flexibilitet värderas idag högre än principfast-
het i dokument på arbetsplatser och i skolan. Uttrycket flexibilitet kan sä-
gas inneha en maktposition. Om vårt västerländska samhälle på 2000-talet 
framhåller ett argumenterande och kritiskt förhållningssätt som det önsk-
värda, betyder det att dikotomierna följsamhet och förnöjsamhet inte vär-
deras lika högt.285 De egenskaper eller förmågor som utarbetats i det här 

284 Med sammanhanget menas här läroplanstexten.
285 Se vidare McQuillan, 2002; Elam, 1994
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avsnittet, till exempel att vara konventionell, vanestyrd och principfast, är 
förmågor som kan sägas gå emot de utbildningspolitiska idéer om ideale-
leven som kan spåras i två olika läroplanstexter som bildar fond för den 
svenska skolans pedagogiska arbete.

Att samtala med elever – en metoddiskussion

Lärare och forskare
I samtalen med eleverna är jag den forskande läraren, det vill säga en fors-
karutbildad person med god lärarkunskap om skola och elever. Att beforska 
den egna praktiken medför att det är omöjligt, även i min roll som forskare, 
att bortse från den förförståelse jag har som lärare. Vid vissa tillfällen har 
det varit nödvändigt att försöka avlägsna sig från den egna diskursiva (lärar)
tillhörigheten och se på det som inträffat med en annan blick än lärarens. 
Jag menar dock att den professionella kunskapen kan vara av godo för min 
forskning, något som förhoppningsvis kan bidra till att avhandlingen be-
handlar sådant som kan intressera lärare. Dock kan man aldrig bortse från 
att den förförståelse jag har kan ha påverkat såväl mitt sätt att möta elev-
erna som mitt sätt att tolka resultaten. Den professionella lärarkunskapen 
är inte någon neutral eller sann kunskap, den är personlig och sprungen ur 
mina erfarenheter. I förhållande till barnen har jag som forskare en annan 
position än som lärare: forskaren är en utifrån kommande, okänd, vuxen 
person vars vistelse i skolan är annorlunda och till viss del oklar. I någon 
mån blir jag som samtalsledare en ”alien” för eleverna i skolan, en vuxen 
som inte finns där på samma villkor som lärarna och som barnen förhål-
ler sig till på ett annorlunda sätt.286 På samma sätt försöker jag betrakta de 
nioåriga pojkarna och flickorna som jag samtalar med mer som ”barn” än 
som ”elever”, jag har helt enkelt inte kännedom om dessa barn som elever. 
Lärarsamtalet och forskarsamtalet har alltså olika startpunkter och – får man 
förmoda – olika innehåll och slutpunkter. I rollen som forskare är jag å ena 
sidan befriad från uppgiften att fostra, undervisa och korrigera i samband 
med mina samtal, men jag har å andra sidan inte elevernas förtroende på 
samma sätt som läraren har. Även om forskaren är en person som kommer 
utifrån och kan betrakta det som sker och sägs med en annan distans än 
läraren, så är forskaren långtifrån någon neutral iakttagare. Alla människor 
har sina filter genom vilka erfarenheten formas och ges mening och jag som 
forskare står inte över eller är inte befriad från sådana filter.287 En intervju-

286 Se även Strandell, 1994, s. 53 om att vara en ”annorlunda vuxen”.
287 Lather, 1991, s.91
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situation bygger alltid på ett samspel mellan intervjuare och informant, ett 
samspel som i sin tur går tillbaka på vilka erfarenheter vi själva har och hur 
vi förhåller oss till varandra under detta möte. 

Barn och vuxna
Är då barn som grupp ”ett folk i ett främmande land” som visan antyder 
eller är gruppen barn av olika beskaffenhet precis som gruppen vuxna? Av 
elevstudiens resultat framgår att de flesta barn, precis som de flesta vuxna, 
är angelägna att framstå som goda och bra människor som uppträder på ett 
sätt som betraktas som normalt, något som också framgår av tidigare stu-
dier inom området.288 Man kan härav dra slutsatsen att protester, motstånd 
och konflikter inte hör till det som betraktas som vanligt och normalt utan 
som något som accepteras endast undantagsvis. Eleverna är mycket ange-
lägna att visa att de kan och vet vad som gäller i olika situationer i skolan 
samt att de behärskar det gällande språkbruket. Är då barn och vuxna mer 
lika varandra som grupp än vi vanligtvis tror, eller finns det andra viktiga 
skiljelinjer förutom mätbara storheter som längd, vikt och ålder? 

Enligt mitt sätt att se tenderar vi vuxna i våra föreställningar om barn 
och barndom att röra oss mellan ytterligheterna ”barn är inte alls som vi” 
och ”barn är precis som vi”, något som återspeglas både i olika typer av 
metodlitteratur och i mer allmänna samtal om barn och barndom. Ibland 
betraktar vuxenvärlden barn som kloka, kompetenta och ansvarskännan-
de människor i besittning av samma förmågor som de vuxna och ibland 
tenderar vi att marginalisera barns upplevelser och erfarenheter och menar 
att deras berättelser är vaga, naiva och inte tillförlitliga. Utgångspunkten 
i litteraturen är ofta att barn omtalas som mycket lika vuxna människor, 
men med något annorlunda förmågor och behov. Ibland betonas det som 
är olikt, ibland det som är likt, i viss mån beroende på forskningsperspek-
tiv. Olika epistemologiska ramverk kan härvidlag ge olika förväntningar på 
vilken kunskap som kan erhållas och hur tillförlitlig denna kunskap är.289 
Man kan inte alltid ta distinktionen barn/vuxen för givet i sin forskning, 
det vill säga att barn och vuxna skulle kräva olika tekniker av forskaren.290 
Av elevstudien framgår att elevernas förmåga att uttrycka sig varierar i hög 
grad mellan olika individer. Studien visar att förmågan att låta som en vux-
en, det vill säga att använda vuxna ord och uttryck, är en viktig teknik i 
elevernas positioneringsarbete. Barns likhet med vuxna när det gäller soci-
alt samspel bekräftas i tidigare undersökningar som behandlar barns inter-

288 Se t ex Kullberg, 1991; Strandell, 1994; Bergqvist, 2001; Bliding, 2004; Bartholdsson, 
2007 

289 Green & Hill i Green & Hogan, 2005, s. 18
290 Christensen & James, 2000, s. 2
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aktion.291 Ett sätt att betrakta barn och vuxna är således att de i första hand 
är människor och att det finns olika vuxna och olika barn, något som i sin 
tur kräver olika metodiska angreppssätt.

Forskarsamhället har alltför länge trott att barn inte har något intressant 
eller viktigt att berätta för vuxenvärlden om sina liv.292 Vuxna har helt enkelt 
trott att de mycket bättre kan förstå hur olika händelser påverkar barnen 
och vad som är bra för dem. Det finns dock en rad anledningar att under-
söka barns erfarenheter: vetenskapliga, moraliska, politiska och pragmatiska. 
Det är då viktigt att inte förledas att tro att det är en enkel sak att lyssna på 
barn och förstå deras erfarenheter, varken metodologiskt eller politiskt.293 
Min erfarenhet från elevstudien är att samtalen med eleverna krävde ytterst 
noggranna förberedelser och ett mycket medvetet tolkningsförfarande. I 
alla former av social forskning, oavsett ålder på den grupp människor som 
undersöks, måste man veta vilka frågor man ska ställa och hur man bäst 
frågar och inte minst vilka frågor man inte ska ställa och hur man inte ska 
göra.294 Det finns inte någon speciell teknik som är att föredra när det gäl-
ler forskning som innefattar barn, utan det som krävs är en rigorös nog-
grannhet vare sig det handlar om barn eller vuxna, något som jag erfor vid 
lyssnandet av mitt inspelade material.295 

Att lita på barns utsagor
Tillförlitligheten i yngre barns utsagor har ibland ifrågasatts av såväl forskare 
som allmänhet, säger Diane Hogan.296 Det är vanligt att hänvisa till bland 
annat barnets bristande mognad och oförmåga att se sammanhang, fortsät-
ter hon. Andra faktorer som i sammanhanget sägs kunna påverka tillförlit-
ligheten, är barnets ofullständiga språk och starka känsloliv. Som forskare 
har jag ställts inför den här problematiken ett antal gången när jag lyssnat 
på det inspelade materialet. Jag har till exempel frågat mig hur jag ska göra 
när samtalet ”bär iväg” och eleverna fnissar och flamsar så det är svårt att 
höra vad de säger. Ska jag betrakta den typen av inslag som värdefull in-
formation? Går det över huvud taget att lita på vad barnen berättar i elev-
studien? Hogan säger att det ofta antas att små barn är mindre trovärdiga 
än större barn och när små barn glömmer något, tar vuxna ofta det som en 
bekräftelse på sina fördomar om små barns otillförlitlighet. Vad som i sam-
manhanget menas med yngre barn sägs inte, det är oklart om elevstudiens 

291 Se t ex Strandell, 1994, om barn som sociala aktörer 
292 Green & Hill i Green & Hogan, 2005, s. 18
293 Ibid
294 Christensen & James, 2000, s. 1
295 Se vidare Prout i Christensen & James, 2000
296 Hogan i Green & Hogan, 2005, s. 34
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nioåringar räknas till den gruppen. Hogan säger vidare att det är viktigt att 
vi inte blandar ihop barns språkliga förmåga med deras allmänna intellek-
tuella förmåga.297 Ett uttalande av ett yngre barn, även om det är språkligt 
ofullständigt, har ur barnets perspektiv lika stor relevans och är lika ”sant” 
som ett uttalande från en vuxen. Nyligen gjord forskning stöder tesen att 
barn i allmänhet är betydligt mer kompetenta än vuxenvärlden förväntar 
sig, något som också framgår av elevstudien, där majoriteten av nioåringarna 
visar sig mycket kapabla att diskutera frågor som rör deras elevskap.298 

Att ha en uppfattning om barn såsom varande kompetenta och tillför-
litliga får inte betyda att vuxenvärlden förser sig med nya fördomar om 
barn. En ”risk” som pekas ut är att vi vuxna – i vår iver att betrakta barnen 
som uppriktiga och kloka – frestas att tro att barns utsagor är autentiska, 
naturliga och sanningsenliga i högre grad än vad som gäller för vuxnas be-
rättande.299 Som forskare bör man alltså ha ett kritiskt förhållningssätt till 
sina informanters uttalanden, vare sig det rör sig om vuxna, ungdomar eller 
barn. Nioåringarna i elevstudien levererar alltså inte någon typ av överord-
nade sanningar om barns synpunkter på att lyckas och misslyckas i skolan, 
lika lite som om intervjun hade vänt sig till 40-åringa verkstadsmekaniker 
eller förskollärare. 

När vi som vuxna, föräldrar eller lärare, lyssnar till barns berättelser till 
vardags – särskilt när små barn berättar något – så nöjer vi oss ofta med att 
vi inte förstår allt. Vi tycker att berättelsen inte riktigt går ihop och vi kan-
ske skrattar vänligt och fyller i det vi tror att barnet avser. Det barn väljer 
att berätta i ett samtal med en vuxen kan av den vuxne uppfattas som fyllt 
av motstridiga budskap och det kan vara svårt att förstå vad det är barnet 
vill ge uttryck för.300 Motstridigheter och otydligt språk förekommer på en 
hel del ställen i avhandlingens elevstudie. Många gånger har MD-skivan 
med elevsamtalen spelats om och om igen i avsikt att förstå vad som sägs. 
Ibland har svårigheterna berott på att jag de facto inte lyckats uttyda det 
sagda på grund av otydligt tal. Andra gånger har jag hamnat i bryderi för 
att jag inte har förstått budskapet, det vill säga varför något sägs vid en viss 
tidpunkt och av en viss person. När vuxna sätter ord på en upplevd hän-
delse försöker vi att få det upplevda att framstå som begripligt för andra. 
Vi sovrar och snyggar till det upplevda så att de värsta motstridigheterna 
avlägsnas och en tydlig linje framträder i vår berättelse. Barn har ännu inte 
lärt sig detta förfaringssätt och deras tal ligger närmare den motstridiga si-
tuation de upplevt och som de berättar om. Det får till följd att vuxna, som 

297 Hogan i Green & Hogan, 2005, s. 34
298 Se vidare Alldred & Burman i Green & Hogan, 2005; Hogan i Green & Hogan, 2005
299 Alldred & Burman i Green & Hogan, 2005, s. 191
300 Davies, 2003, s. 44
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har lärt sig att definiera verkligheten som icke motstridig, har svårigheter 
med att höra vad barn säger och få det att hänga ihop.301 

När ett barn går till ett samtal eller en intervju med en vuxen gör barnet 
inte detta i akt och mening att ge uttryck för en förutfattad mening om 
något speciellt. Vad barn väljer att berätta uppstår snarare ur själva samtals-
situationen.302 I elevstudien märks det tydligt att det är i samspelet mellan 
eleverna som avgörandet sker av vad som är möjligt att säga. Det är inte 
ämnet i sig som utgör ramarna för vad som diskuteras, utan snarare vilka 
flickor och pojkar som medverkar i samtalet. Det är i interaktionen med 
andra som olika samtalstrådar vävs. Tidigare påpekades att alla människor 
har sina filter som silar erfarenheterna och ger mening åt det vi upplever. 
Jag som forskande lärare är inte heller neutral, objektiv och befriad från 
sådana filter.303 Mina egna diskursiva tillhörigheter, både som lärare och 
privatperson, styr mitt sätt att fråga eleverna och ge respons på deras fun-
deringar. Varken jag eller eleverna är ”spontana” eller ”naturliga” i en es-
sentiell mening under samtalets gång, utan vi agerar utifrån våra förvärva-
de sållningsmekanismer och den situation som är för handen. Hur barnen 
interagerar med varandra och mig som intervjuare och vilka positioner vi 
intar respektive ger varandra bestämmer dels vad barnen väljer att berätta 
och hur de gör när de berättar om det.

Diskurser och den diskursiva praktiken

Att tänka i termer av en diskursiv praktik innebär att olika praktiker (skola, 
polis, sjukvård etc) genomsyras av olika diskurser som anger olika möjliga 
sätt att tänka och handla. En diskursiv praktik är en uppsättning historiska 
regler som bestämts i en given period och för en bestämt socialt, ekono-
miskt, geografiskt eller språkligt område. Avhandlingens elevstudie visar att 
eleverna talar om sitt elevskap på olika sätt beroende på vilken diskurs de 
för tillfället brukar. Eleverna växlar således mellan olika diskurser beroende 
på vad som för ögonblicket förefaller bäst. Lärare och elever talar idag om 
skolarbetet och utför sina respektive uppgifter på ett specifikt sätt. Detta 
specifika sätt att tala om arbetet i skolan är avhängigt av de diskurser som 
genomströmmar skolan och som är historiskt och kulturellt betingade. 

301 Davies, 2003, s. 44
302 Ibid
303 Se vidare Lather, 1991, s.91
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Läroplansdiskurs och elevdiskurs 
Mitt resonemang om skola, diskurser och elever utgick i början av avhand-
lingsarbetet ifrån ett resonemang som säger att barn och ungdomar deltar i 
en diskursiv praktik (skolan) där den dominerande diskursen utgörs av lärar-
nas tolkning av läroplanens värderingar. När avhandlingsarbetet fortskred 
fick jag anledning att ifrågasätta den utgångspunkten och fundera över vil-
ken diskurs som är den dominerande för skolans elever och hur jag skulle 
betrakta den diskursiva praktiken.

Den dominerande diskursens normer har stor genomslagskraft men kon-
kurrerar samtidigt med andra värderingar som tillhör, eller snarare utgör, 
andra diskurser. Enligt det teoretiska perspektiv som tillämpas i avhand-
lingen, ingår subjektet i ett dynamiskt kretslopp där en ömsesidig påverkan 
mellan diskurs och subjekt föreligger. Subjektet konstrueras av diskurser men 
konstruerar också själv diskurs (kapitel 6).304 Uttryckt på ett annat sätt kan 
man säga att människan styrs av sin omgivning, liksom hon själv styr och 
påverkar sin omgivning. Om man utgår från det enskilda barnet kan man 
säga att konstruktionen av eleven sker både ”utifrån”, ”inifrån” och ”mel-
lan”. Med uttrycket utifrån menas i det här sammanhanget den styrning 
som sker genom lärarnas reproducering av läroplanens normer. Med ini-
från menas individens styrning av sig själv och mellan avser den styrning 
av uppträdandet som huvudsakligen sker mellan eleverna. Jag har valt att 
kalla den diskurs som utgår från skolans och lärarnas värderingar för läro-
plansdiskurs. Eleverna i studien plockar upp läroplansdiskursens värderingar 
och lär sig bemästra de explicita och implicita regler som gäller för hur man 
uppträder som en god elev på skolans och lärarnas villkor.

Läroplansdiskursen är en av de diskurser som genomströmmar elevskapet. 
Av elevstudien framgår tydligt att andra diskurser ibland konkurrerar eller 
rentav krockar med den dominerande läroplansdiskursen. Ett exempel är när 
eleverna samfällt och i flera av samtalsgrupperna uttrycker sig nedsättande 
om kamrater utanför gruppen, något som inte är förenligt med läroplans-
diskursens värderingar. Jag uppfattar den här situationen som att eleverna 
tar stöd av varandra för att kunna förmedla något som är viktigt för dem, 
något som de vet inte ligger i linje med skolans värderingar. Uttryckt på 
ett annat sätt kan man säga att de tar hjälp av andra diskursiva normer för 
att kunna uttala sig om något på ett specifikt sätt. Ett annat exempel från 
elevstudien på när andra diskursiva värderingar än läroplanens tar över, är 
när en av samtalsgrupperna nappar på ”mitt erbjudande” om att tala om 
svordomar och könsord. Eleverna uppfattar att de kan tala om Internet, sex 
och våld utan att det de säger begränsas av läroplanens normsystem.

304 Lenz-Taguchi, 2004



202

Elever uppträder som bekant inte alltid som idealelever i skolans mening och 
att vara bärare av en diskurs betyder inte att man i varje ögonblick solida-
riserar sig med diskursens ordning eller är i dess ”våld”. Jämsides med läro-
plansdiskursen existerar en mängd andra diskurser. Ibland konkurrerar dessa 
diskurser och ibland samverkar de, allt beroende på hur väl deras värderingar 
stämmer överens. Subjektet kan ifrågasätta vissa diskursiva värderingar och 
omskapa eller förskjuta vissa betydelser. Foucault uttrycker det här förhållan-
det genom att säga att samtidigt som diskurserna genom sina speciella kate-
gorier och begrepp styr handlandet och tänkandet och utövar makt över oss, 
reproducerar subjektet diskursens budskap med vissa betydelseförskjutningar, 
där även möjligheten till motstånd finnes.305 Om man applicerar Foucaults 
tänkande på resonemanget om att elever styrs ”utifrån” av läroplansdiskur-
sen, så medverkar eleverna som självständiga subjekt till förskjutningar i den 
dominerande diskursens regler och värderingar och producerar egen diskurs 
med egna värderingar. Denna ”nya” diskurs som har många likheter med den 
dominerande läroplansdiskursen men som även skiljer sig från den, benämns 
i avhandlingen som elevdiskursen. Begreppet används alltså för den diskurs 
där jag i elevstudien gör bedömningen att barnens egna regler och värderingar 
råder gällande att vara en god elev. Genom min samtal med eleverna har jag 
förstått att denna diskurs gör sig gällande på olika sätt i interaktionen mel-
lan eleverna såväl på lektioner som på raster. Elevdiskursen reglerar alltså hur 
man är en god elev på elevernas egna villkor. Elevdiskursen har på grund av de 
maktförhållanden som råder, många gemensamma värderingar med skolans 
läroplansdiskurs. Strandell menar att som sociala aktörer agerar elever i prin-
cip på samma sätt som andra människor.306 Läroplansdiskurs och elevdiskurs 
vävs in i varandra och har delvis samma värderingar och regelverk. 

Eleverna och läroplansdiskursen

Läroplansstudien är en studie som undersöker sådant som på olika sätt vill-
korar barns liv. En sådan undersökning kan med Halldéns terminologi sä-
gas vara gjord ur ett barnperspektiv.307 Här medverkar inte barnen/eleverna 
själva med sina upplevelser och erfarenheter, utan den empiri som beskriver 
barns villkor inhämtas på annat sätt eller från annat håll. Ett traditionellt 
synsätt inom dominerande västerländsk pedagogisk och psykologisk forsk-
ning är att elever betraktas som något som kan formas i önskvärd riktning 

305 Foucault, 1980, s. 111
306 Strandell, 1994
307 Halldén, 2003, s. 12-14
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med hjälp av olika medel. Elevens motivation, identitetsskapande, mora-
liska utveckling och språk förutsätts kunna påverkas genom skolans peda-
gogik. Läroplanens styrning av elevernas uppträdande är ett resultat av en 
tro som säger att det är möjligt att forma elever i önskvärd riktning med 
hjälp av centrala direktiv. Elevstudien pekar emot att läroplansdiskursen har 
stor genomslagskraft, men också att eleverna omformar läroplansdiskursen 
och skapar egen diskurs. 

Eleverna innehar i mångt och mycket många av de förmågor och egen-
skaper som framkommer i läroplansstudien. Många av eleverna visar sig 
ansvarstagande, självständiga, positiva, toleranta och reflekterande (se ka-
pitel 5), men det finns också de som jämförelsevis och i vissa sammanhang 
framstår som mindre självständiga och benägna att ta ansvar samt mer ne-
gativa och intoleranta än vad som betraktas som önskvärt. I följande av-
snitt kommer några utvalda läroplansförmågor att diskuteras, dels utifrån 
rådande föreställningar och idéer i det västerländska samhället, dels ljuset 
av vad som framkommit i elevstudien.

Mångfald och demokrati
I elevstudiens tredje steg utarbetades dikotomier till Lpo 94:s prioritera-
de förmågor och egenskaper i avsikt att belysa det som inte betraktas som 
önskvärt (se tabell 3). Dessa av mig utarbetade dikotomier utgör så att säga 
motsatsen till läroplanens värderingar gällande idealeleven och borde rim-
ligen spegla en elev som har svårt att klara tillvaron i en demokratisk skola 
som till stor del bygger på valfrihet och individualism. Mitt intresse för att 
försöka få syn på ett motsatt ideal växte fram under arbetets gång utifrån 
tanken om barns rättigheter i förhållande till den människa det omgivande 
samhället vill skapa.308 Genom att konstruera dikotomier blir andra för-
mågor synliga, förmågor som ideologiskt väger lätt i det svenska samhället. 

308 I Barnkonventionens sägs: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offent-
liga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter el-
ler lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” Ett ännu obesvarad 
fråga som infinner sig och som utgör ett stickspår till avhandlingens syfte, är på vilket 
sätt vuxenegenskaper som ansvarsförmåga och beslutsfattandeligger i linje med vad som 
i FN:s barnkonvention benämns ”barnets bästa”? Är möjligt och önskvärt för alla barn 
och ungdomar att bli den ansvartagande och inflytelserika elev som förespråkas av läro-
planen? Är det rimligt att tro att det går det att styra skolans samtliga elever mot att bli 
ett autonomt subjekt och hur går det ihop med individens utveckling av sin personlighet? 
Olika undervisningsprogram behandlar frågan om barns rätt att få vara den man är och 
att få utvecklas individuellt. I deklarationen om de mänskliga rättigheterna står skrivet 
om rätten att utveckla sin personlighet. ”Undervisningen skall syfta till personlighetens 
fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rät-
tigheter.” Uttrycken ”barns bästa” och ”personlighetens fulla utveckling” förefaller yt-
terligare behöva belysas utifrån exempelvis ett etnicitetsperspektiv.
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Dessa förmågor konstruerar ett subjekt med rötter i en annan kultur än i 
den svenska. En kritisk fråga man kan ställa i det här sammanhanget är om 
dessa ”motsatta förmågor” verkligen existerar hos elever i skolan i dag eller 
om dikotomierna bara är resultatet av ett akademiskt manipulerande med 
ord? Vidare är det av intresse huruvida de motsatta förmågorna är förenliga 
med ett demokratiskt tänkande och om det i sammanhanget finns barn i 
någon form av riskzon, barn som riskerar ständigt återkommande uteslut-
ningar i olika skolsammanhang på grund av att de inte besitter de förmå-
gor som betraktas som väsentliga idag. 

Om vi återvänder till några av Lpo 94:s önskvärda förmågor och dess 
binära motsatser (se s. x), kan man konstatera att några av dem är mer ut-
slagsgivande för hur bäraren av dessa förmågor blir uppfattad av sin om-
givning än vissa andra. Vissa förmågor, till exempel att vara äventyrlig, ex-
pansiv och frimodig, accepteras antagligen i ganska hög utsträckning av 
såväl elever som lärare om de förenas med ett uppträdande som tyder på 
att individen omfattar grundläggande likvärdighets- och jämställdhetstan-
kar. Det som förmodligen strider mest mot det svenska demokratiidealet – 
där jämställdhet mellan könen förs fram som en självklarhet och där jäm-
likhetstanken formulerad som ”likvärdighet”309 är grundläggande – är en 
individ som i varje ögonblick är medveten om sin egen ställning och som 
så fort det ges möjlighet försöker inta en överordnad position i förhållande 
till omgivningen. Att vara medveten om sin ställning i förhållande till om-
givningen på ett sådant sätt antyder en hierarkisk syn på samhället och dess 
människor och står i direkt kontrast till ett demokratiskt ideal. Den egna 
positionen i ett visst sammanhang är då avgörande för hur expansiv och 
aktiv individen tillåts/tillåter sig vara. Individen dominerar eller låter sig 
domineras på ett mycket tydligt sätt och för den expansive och aktive pågår 
kampen ständigt att försöka erövra en position med makt att bestämma. 
En konsekvens av ett sådant förhållningssätt kan vara att eleven ständigt 
och jämt och på olika sätt måste hävda sin ställning i förhållande till sina 
kamrater. När detta hävdande av den egna ställningen av andra barn eller 
ungdomar inte upplevs ha någon överensstämmelse med den position han 
eller hon tilldelas av sin omgivning, utsätter sig individen för ett vågspel. 
I avhandlingens elevstudie märks särskilt en flicka och en pojke som med 
helt olika bakgrunder och utgångspunkter hävdar sig själva på ett alltför 
dominerande och aggressivt sätt för att de andra barnen ska acceptera det. 
När hävdandet av den egna personen blir för uppenbart och när värden 
som jämlikhet och jämställdhet utmanas, är risken överhängande för att 
konflikter uppstår mellan individer eller grupper. Att trotsa likvärdighets- 

309 Berg, 1999, s. 35
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och jämställdhetsidealet kan uppfattas som en kraftig provokation mot de 
grundläggande värdena i ett demokratiskt (skol)system. Om en pojke eller 
flicka av sin omgivning bedöms vara alltför expansiv, ta för stor plats och 
vara mer resolut och frimodig än omgivningen tillåter, det vill säga bryter 
mot gällande outtalade men överenskomna uppföranderegler, är konflikten 
ofta ett faktum. Hur individens vidlyftighet uppfattas av omgivningen, hör 
starkt samman med individens kön, klass, etnicitet och generation (ålder). 
Vissa tillåts att ta för sig och vara expansiva och aktiva, medan andra till-
delas och intar en mer undanskymd position. 

Att på ett anspråkslöst sätt vara traditionsbunden i sitt tänkande och att 
styras av konventioner och vanor, uppfattas för det mesta inte lika utma-
nande som att ständigt jämföra och hävda sin position. Ett mer eller min-
dre oreflekterat vanetänkande bidrar emellertid inte till den öppenhet och 
fördomsfrihet som den svenska skolan av idag vill utbilda och uppfostra till. 
De elever som uppträder förnöjsamt, understödjande och stillsamt hamnar 
inte lika ofta i konflikter av olika slag som de som är expansiva och även-
tyrliga. Stillsamhet och förnöjsamhet strider inte på samma sätt mot tradi-
tionella demokratiska ideal som om någon är alltför expansiv, vidlyftig och 
tar mycket plats.310 Däremot kan möjligen problem uppstå när förmåga till 
ansvarstagande, delaktighet, kritiskt förhållningssätt, argumentationsförmå-
ga och eget ställningstagande ska bedömas av skolan. För de barn som even-
tuellt riskerar återkommande uteslutningar i kamratsammanhang på grund 
av ett felaktigt uppträdande, är förmodligen bemästrandet av elevdiskursens 
värderingar viktigare än att följa läroplansdiskursens outtalade regler. 

Även om uttrycken demokrati, ansvar och inflytande förekommer ex-
plicit i olika statliga och kommunala texter riktade till medborgarna, kan 
deras mening urvattnas så att de upplevs som neutrala och oförargliga. Be-
skrivningar av människor som självständiga, reflekterande och initiativrika 
individer är så vanligt förekommande i den västerländska kulturen att dessa 
förmågor för de flesta framstår som naturliga och oproblematiska. Ovan-
stående resonemang om förekomsten av ”motsatta förmågor” visar att vi 
har att göra med något som varken är naturligt eller problemfritt. Som en 
komplicerande faktor i sammanhanget är talet om mångfald i den svenska 
skolan. I dagens pedagogiska debatt talas mycket om olikhet, mångfald och 
etik, medan mer eller mindre dolda kriterier verkar för enhetlighet och nor-

310 Hultqvist i Popkewitz m fl, 2006, s. 34-35, säger att subjektet i den svenska välfärds-
statens framväxt från 1930-talet och framåt är en människa som är anspråkslös, anstän-
dig och fri från fåfänga. Denna inställning till hur människan ska vara finns hos många 
medborgare än idag och Hultqvist benämner dessa förmågor som en del av ett nationellt 
sinnelag, ”a set of national dispositions”. 
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malisering.311 Hur långt är vi då vi beredda att acceptera mångfald och olik-
het? Är mångfaldsfrågan gränslös eller är mångfalden begränsad? Att inneha 
likartade grundläggande värderingar förefaller som ytterst väsentligt när det 
gäller människors acceptans av mångfald och olikheter. Läroplanens idéer 
om en demokratisk skola och i förlängningen ett demokratiskt samhälle, 
menar jag utgör den typen av grundläggande värderingar. När mångfalds-
idealet krockar med elementära demokratiska värderingar, är vi inte längre 
lika benägna att acceptera mångfalden. Mångfaldsdiskursen i det svenska, 
multikulturella samhället har sina avgränsningar och sitt implicita regelverk. 
Normalitetstänkandet avgör hur annorlunda en individ kan uppträda utan 
att det leder till utanförskap. 

Villkorad självständighet 
Hur självständiga, kritiska och fritänkande är det möjligt för elever i den 
svenska skolan att vara? Framstår läroplanens retorik som gränslös när det 
gäller att acceptera normer och värderingar som går utanför läroplanens vär-
deringar? Den svenska skolan är mycket klar på den här punkten och utta-
lar genom läroplanen tydligt vilka värderingar som ska genomsyra skolans 
verksamhet. Elevernas självständighet är villkorad, det vill säga den kan bara 
utövas under speciella premisser, då handlingsutrymmet i fråga om skol-
arbetets innehåll och arbetssätt är starkt begränsat. Det är upp till var och 
en att lära sig gränserna för vilka handlingar som är möjliga, såväl i förhål-
lande till kamrater som till lärare och skolarbete. Att de diskursiva ramarna 
är givna betyder inte att de synliggörs och förklaras, snarare förväntas de 
läras in av eleven på egen hand. Eleven ska själv lära sig hur självständig, 
argumenterande och initiativrik det är möjligt att vara och inom vilka om-
råden detta passar sig. Den utövade självständigheten måste stämma med 
vad den för tillfället rådande diskursen föreskriver. I skolarbetet och i lära-
res närvaro bör uppträdandet ligga i linje med läroplanens mål och skolans 
värdegrund för att eleven ska framstå som ”en god elev”. På rasten tillsam-
mans med kamraterna måste elevdiskursens regler följas för att flickan eller 
pojken ska accepteras som ”en god kamrat”. Som exempel på en form av 
självständighet och initiativkraft som inte uppskattas av andra, kan näm-
nas den flicka i elevstudien som under samtalet visar upp såväl självstän-
dighet som initiativkraft, men som gör detta på ett alltför dominerande 
och aggressivt sätt för att det ska accepteras av de andra. Att som elev upp-
träda på ett sätt som verkar stötande eller kränkande för en person eller en 
grupp är inte ”tillåtet” och kan leda till kännbara straff från både kamrater 
och lärare. Straffet kan ske i form av utebliven belöning eller uteslutning 

311 Dahlberg, 2003
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ur ett speciellt sammanhang. Inte sällan hör man elever svara nekande på 
frågan om de har något inflytande och om får vara med och bestämma i 
skolan. De elever som svarar jakande på frågan om medbestämmande hör 
förmodligen till de elever som till fullo bemästrar och underkastar sig både 
läroplansdiskursen och elevdiskursen och som har lärt sig gränserna för sin 
frihet. De accepterar situationen och kan navigera mellan frihet och tvång 
på ett önskvärt sätt. 

Mellan det vanliga och det önskvärda
Överallt och jämt skapar människan normer för sitt uppträdande. Både 
läroplansdiskursen och elevdiskursen är uppbyggda och genomsyrade av 
värderingar och normer. Båda diskurserna reglerar elevernas uppträdande 
men gör detta inom olika områden . Elevstudien visar att elevdiskursen 
reglerar elevernas fria tid i skolan, till exempel hur man vinner tillträde till 
en lek och hur man som elev bestämmer på ett bra sätt. Läroplansdiskur-
sen reglerar huvudsakligen elevens uppträdande inne i klassrummet när det 
handlar om skolarbetet. Ibland samverkar normerna inom olika diskurser, 
ibland motverkar de varandra. Rådande maktförhållanden avgör vilken 
diskurs och vilka normer som för tillfället gäller. Normerna vi omger oss 
med underlättar kommunikationen mellan individer och grupper och bi-
drar till att skapa mening i tillvaron. Att det förhåller sig så, bygger som 
tidigare konstaterats på ett resonemang som säger att ideologiska skäl och 
olika maktförhållanden ligger bakom människors vilja att följa regler och 
gemensamma överenskommelser (se kapitel 6).312 

Begreppet normalitet avser, som tidigare sades, föreställningen om något 
som är vanligt förekommande, men också om något som är önskvärt.313 
Emellan det som uppfattas som önskvärt, gott och sant i ett visst samman-
hang (inom en viss diskurs) och hur saker och ting oftast förhåller sig, åter-
finns ett spänningsfält där olika krafter är i rörelse. Individen strävar åt ett 
visst håll och lyckas ofta, men misslyckas även då och då i sina bemödan-
den. Jag förställer mig att det inom alla diskurser existerar just ett sådant 
spänningsfält där individen intar olika positioner i olika sammanhang. Un-
der mina samtal med de nioåriga eleverna framgår det tydligt att de flesta 
av dem inledningsvis anstränger sig hårt för att följa läroplansdiskursens 
normer, men det är också uppenbart att vissa elever efterhand låter elev-
diskursens osynliga regler ta överhanden alltmer. Man kan också uttrycka 
detta som att deras strävan att framstå som goda elever enligt läroplansdis-
kursens normer, blir mindre och mindre uppenbar. Eftersom läroplansdis-

312 Cherryholmes, 1988, s. 5
313 Rose, 1999, s. 75
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kursen i det här sammanhanget betraktas som skolans dominerande dis-
kurs, kan man följaktligen dra slutsatsen att det är säkrast och tryggast för 
eleverna att först och främst följa de regler för uppträdandet som denna 
diskurs föreskriver, vilket de också gör. När eleverna efter en stunds samta-
lande prövar att vara mindre ambitiösa i denna sin strävan, visar de också 
andra sidor av sig själva. 

I det diskursiva spänningsfält som utgörs av det vanliga å ena sidan, samt 
det rekommenderade och önskvärda å andra sidan, pågår ett ständigt arbete. 
Man kan säga att det är inom detta spänningsfält i respektive diskurs som 
elevskapandet, sker. Att vara en ”lyckad” och ”bra” elev ter sig inte över-
raskande, olika beroende på vilka diskursiva normer som för tillfället råder 
och att bemästra den diskursiva praktiken och lära sig att vara en god elev 
på skolans villkor är en förutsättning för ett fungerande elevskap. 

Eleverna och elevdiskursen

Avsnittet som följer bygger framför allt på avhandlingens elevstudie, där 
eleverna själva är informanter. Det är elevernas erfarenheter så som de kom-
mer till uttryck i samtal med en forskare, som utgör empirin. Elevstudien 
vänder sig till eleverna själva och tar, som Halldén uttrycker det, barns per-
spektiv i den meningen att en vuxen framför och tolkar det eleverna berät-
tar.314 Samtalen med eleverna handlar som tidigare framgått om att lyckas 
och misslyckas som elev. Utifrån avhandlingens teoretiska begreppsapparat 
och dess samlade empiri, skulle detta kunna uttryckas som elevens förmåga 
att styra sig själv till att uppträda enligt de normer och värderingar som lä-
roplansdiskursen eller elevdiskursen föreskriver. Ett annat sätt att uttrycka 
detta är att tala om det i termer av att lära sig att bemästra och underkasta 
sig den diskursiva praktiken, en praktik som förordnar ett visst uppträdande 
som vanligt och normalt och ett annat som främmande och icke-normalt. 
I avsnittet diskuteras elevers positioneringsarbete utifrån ett teoretiskt ställ-
ningstagande som säger att detta är ett uttryck för ett ständigt pågående 
och situationsbetingat förhandlande om makt, där olika subjektspositioner 
fördelas (se kapitel 6). 

Att positionera sig utifrån olika diskurser
En slutsats i samband elevstudien är att de elever som bemästrar olika aspek-
ter av elevskapet – det vill säga de elever som både är ”duktiga elever” och 
”goda kamrater” och som kan använda sig av lämpliga positioneringstek-

314 Halldén, 2003, s. 12-14
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niker, är de som har högst anseende bland sina kamrater. En redan över-
ordnad position medför att individen tillägnar och använder sig av tekni-
ker som ytterligare befäster den överordnade positionen. Även elever som 
är mer kamratinriktade och som kan använda sig av tekniker för överord-
ning kan erhålla relativt höga positioner. Att däremot med hjälp av olika 
tekniker försöka tillskansa sig en högre position än man anses berättigad 
till, leder endast till att individen gång på gång blir avvisad av någon med 
högt anseende. Kunskaper och tekniker vävs i samtalet samman och bildar 
en enhet. Vad samverkar hela tiden med hur och vem, oavsett vilken typ av 
kunskaper som presenteras och sättet det görs på. 

Elevdiskursen gör sig gällande i interaktionen mellan eleverna främst 
utanför, men även i viss mån i klassrummet. Läroplans- respektive elevdis-
kursen har olika stor genomslagskraft beroende på var och i vilken situation 
barnet befinner sig. Som tidigare nämnts växlar eleverna i avhandlingens 
elevstudie mellan olika diskurser beroende på vad som passar bäst i sam-
manhanget. Eleverna är måna om att bli sedda och uppskattade både av 
mig och av varandra och brukar sig därför av olika diskursiva regler i våra 
samtal. Även Strander och Torstensson-Ed som under lång tid forskat om 
barns sociala tillvaro, påpekar att förhållningssätt och bemötande från såväl 
kamrater som lärare är ett mycket betydelsefullt inslag i barns förskole- och 
skoltillvaro.315 På rasten har inte läroplansdiskursens värderingar lika stor 
genomslagskraft, då deklarerar i stället elevdiskursen vad som är gott, rätt 
och sant. Mellan läroplansdiskursen och elevdiskursen finns inga tydliga 
gränser och eleverna klarar för det mesta att växla mellan de båda eller ta 
båda i bruk samtidigt. I mina samtal med eleverna går det ibland att tydligt 
urskilja vilken diskurs det är som tas i bruk när eleverna frågar och berättar. 
Barn lär sig snabbt att skapa sig en fördelaktig position inom vuxendiskur-
sen men de skapar också en egen diskurs som de brukar när inga vuxna är 
närvarande.316 De subjektspositioner som eleverna tilldelas och intar är inte 
fasta och bestämda utan varierar under skoldagen beroende på det diskur-
siva sammanhanget. Att elevers subjektspositioner inte är fasta och fixerade, 
bekräftas även av Forsbergs studie om könsordningen i skolan. Flickor och 
pojkar kan gå mellan olika positioner, men huvudsakligen inom det egna 
könets diskurser.317 Klassrummets blyga flicka kan på rasten i en handvänd-
ning bli gungornas drottning och positionera sig på ett annat sätt. 

Begreppet subjektspositioner på mikronivå – så som det används i av-
handlingen – kan beskrivas som den eller de olika position(-er) flickorna och 

315 Strander & Torstensson-Ed, 1999
316 Davies, 2003, s. 13
317 Forsberg, 2002
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pojkarna tar/ges i ett visst givet sammanhang i skolan. En elevs position(-
er) vid ett visst tillfälle avgörs av vilka andra som deltar i aktiviteten och 
vad man för tillfället sysslar med. Min studie visar att det på individnivå 
hela tiden finns flickor och pojkar som överskrider de kategorier som fors-
karen alternativt läraren, vill placera in dem i. En flicka i elevstudien visar 
sig inneha en överordnad position bland flickorna på rasten för att hon kan 
göra tatueringar med tuschpenna på kamraternas armar. Däremot tilldelas 
och intar hon en underordnad position när det gäller skolarbetet. Ett annat 
exempel är en pojke som har en underordnad position i läs- och skrivsitua-
tioner i klassrummet, men en överordnad position som klassens fotbolls-
spelare nummer ett. Att subjektspositioner inte är fasta är något som också 
samtalsforskaren Viveka Adelswärd funnit.318 

Även könsöverskridanden görs då och då i positioneringsarbetet. Med 
det menas här att flickor och pojkar tar och tilldelas en position som van-
ligtvis innehas av det motsatta könet. Det vanligaste är dock som tidigare 
sagts, att positioneringsarbetet sker mot bakgrund av den egna könstillhö-
righeten. Som framgår av elevstudiens resultat förefaller positioneringsar-
betet pojke – pojke innehålla mer av konkurrens och tävlan än vad som 
är fallet mellan flickorna. Samtliga subjektspositioner måste handhas och 
ombesörjas med hjälp av olika slags tekniker. Beroende på om individen är 
tillfredställd med sin position eller ej, tas olika initiativ i skilda riktningar. 
Någon vill kanske erövra en överordnad position och måste då jobba hårt 
för det. En överordnad position måste förvaltas väl och ständigt försvaras, 
medan en underordnad position kan innebära en ganska lugn tillvaro, för-
utsatt att flickan eller pojken är tillfreds med sin position. 

Min studie visar att det aktiva positioneringsarbetet bland barn kan ha 
olika ”puls” beroende på en mängd orsaker. En position som tas/ges kan 
innehas under olika lång tid, från några få sekunder till hela samtalstiden 
och förmodligen mycket längre än så. Konkurrenssituationer, när till ex-
empel två pojkar med hjälp av olika tekniker kämpar om vem som vet 
mest och bäst om det som avhandlas, präglas ofta av snabba turer och en 
vinnar- förlorarmentalitet. Samma pojkar kan i en annan situation ha sina 
inbördes positioner så väl förankrade och ömsesidigt överenskomna, att 
något positioneringsarbete knappt verkar förekomma. Två flickor som är 
nära vänner och känner varandra väl, kan många gånger koppla av konkur-
renstänkandet och behovet av att visa upp vem man är, ända tills en tred-
je flicka vill delta i samma aktivitet. Subjektspositioner på mikronivå kan 
alltså vara mer eller mindre varaktiga och stabila respektive snabba och flyk-
tiga. I någon mening kan man kanske tala om en individs grundposition i 

318 Adelswärd, 1999
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den betydelsen att vissa positioner oftare tillskrivs en viss flicka eller pojke. 
Vissa positioner kännetecknar på så sätt en viss person i ett speciellt sam-
manhang. Den eller de positioner som det enskilda barnet intar oftare än 
andra positioner, kan leda till att flickan eller pojken blir sedda och kate-
goriserade som en viss ”typ” av elev, ett sorteringsförfarande som kan vara 
svårt för eleven – och även läraren – att frigöra sig från. Trots att kategorier 
kan verka begränsande är de också tydliggörande, något som pekar på att 
det ändå kan vara fruktbart att sortera materialet så att några tydliga sub-
jektspositioner blir synliga. 

Att sortera och skapa mening
Elevstudiens huvudresultat visar att relationerna till klass- och skolkamra-
terna står i centrum för elevernas uppmärksamhet under skoldagen. Det 
är i huvudsak elevdiskursens outtalade regler som i första hand avgör om 
pojken eller flickan betraktas som en bra och lyckad elev bland kamrater-
na. Bartholdsson framhåller på liknande sätt att det är föreställningar om 
normalitet som i hög grad styr tillvaron för eleverna.319 Vad som betrak-
tas som normalt styrs av de diskursiva regler som för tillfället är i bruk. I 
barnens relationer med varandra finns klara normer för hur man arbetar, 
umgås och leker, både i och utanför klassrummet. Dessa regler innefattar 
också kunskap om vilka möjliga positioner som står till buds för individen 
i leken såväl som i skolarbetet. De flesta barn och ungdomar lär sig efter 
hand dessa gemensamma men icke uttalade regler. Några elever blir extra 
skickliga i att bemästra den sociala samvaron, medan andra har uppenbara 
svårigheter i att förstå hur de ska agera i olika situationer. Relationsarbetet 
mellan barnen pågår oavbrutet, även när inget speciellt verkar utspela sig. 
Detta arbete kräver såväl kraft, koncentration som uppmärksamhet. Vilka 
uttryck tar sig då makt sett som en relation, mellan eleverna? 

För att kunna få en överblick och bringa ordning och reda i tillvaron 
måste barnen sortera människorna i den närmaste omgivningen i olika ge-
menskaper. Dessa gemenskaper är inte fasta och en gång för alla överens-
komna, utan kan variera beroende på sysselsättning och vilka individer 
som finns tillgängliga. Man kan säga att eleverna på olika sätt iscensätter 
över- respektive underordning, men benämner inte detta förhållande med 
ord. Mellan eleverna i elevstudien sker hela tiden ett förhandlande om olika 
subjektspositioners värde. Vem är auktoriteten i sammanhanget? Den som 
på ett påtagligt sätt visar sig kunna mest när det gäller matematik, basket, 
läsning eller det som vårt samtal för tillfället handlar om, intar och erhåller 
också en överordnad position i just det specifika sammanhanget. Positio-

319 Bartholdsson, 2007
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neringsarbetet kan ske enligt skilda logiker i olika gemenskaper och mellan 
olika individer. För vissa elever och i vissa sammanhang gäller det att vara 
först och bäst i en hierarkisk mening, att inte ”släppa förbi” andra och att 
själv framstå som en vinnare. Detta sätt att positionera sig märks särskilt 
hos vissa pojkar i elevstudien. De använder sig av tekniker för överordning 
som i det dagliga arbetet i skolan kan behöva stävjas på olika sätt. Positio-
neringsteknikerna är i de fallen mycket uttalade och tydliga även om inga 
direkta spår av konflikt märks i samtalssituationen. För andra elever och i 
andra sammanhang sker positioneringsarbetet lågmält och mer i samför-
stånd, alla är inte intresserade av att sträva efter en överordnad position. 
Om jag som elev vet med mig att jag inte är så bra på brännboll så efter-
strävar jag inte en överordnad position i ett sammanhang där jag inte kan 
eller vet så mycket. Om jag mot förmodan ändå skulle göra det, kan om-
givningen välja att förhålla sig överseende eller starta en konflikt där de i 
positioneringsarbetet använder sig av helt andra och omildare tekniker än 
de som lyfts fram i elevstudien. 

Under skoldagen skapas och skapar barnen alltså sig själva på nytt om 
och om igen och använder olika positioneringstekniker som verktyg för 
att kunna se sig själv i förhållande till den andre. I detta ständiga arbete är 
den enskilda eleven en del i olika gemenskaper. Att just vara del i en eller 
flera gemenskaper är den gemensamma värdering som uttalas tydligast av 
nioåringarna i elevstudien. Vikten av att vara omgiven av kamrater handlar 
inte bara om att leka och ha kul, det handlar om så viktiga saker som att få 
vara en del i skapandet av sig själv till en speciell elev. I vissa sammanhang 
ingår individen som en självklar deltagare, i andra inte. Makt fördelas och 
omfördelas och är ett naturligt inslag i elevernas skoldag. Det är med andra 
ord vanligt och normalt enligt elevdiskursens normer. Det som för lärarna 
kan se ut som en uteslutning kan för eleverna vara en akt av inneslutning 
som talar om att ”här är vi och vi vill vara tillsammans”.320 

En uteslutningsteknik som – ”Nä, vi kan inte vara fler som leker nu!” kan 
ha olika konsekvenser beroende på vem det drabbar och vilken situationen 
är. I sammanhang där barn umgås försiggår ett ständigt flöde av inneslut-
ningar och uteslutningar där barn använder sig av olika strategier för att 
styra samvaron.321 Etablerandet av vänskapsband och arbetet med att sortera 
det sociala livet formar komplexa sociala praktiker där skolans organisato-
riska ramar och dagliga aktiviteter skapar mening åt detta sorterande. I sitt 
relationsarbete använder sig barnen av olika sätt att initiera, upprätthålla 
och avsluta relationer. Resultatet av elevstudien visar att inneslutning och 

320 En svensk studie på temat inneslutningar och uteslutningar i skolan, är Bliding, 2004.
321 Corsaro, 1985, 1997, 2003
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uteslutning av individer förekommer kontinuerligt i barnens liv och är – 
utifrån barnens synvinkel – helt legitima och normala handlingar. 

När positioneringsarbetet kantrar
Min kombinerade lärar- och forskarkunskap säger mig att eleverna ibland 
förlorar kontrollen över de tekniker som vanligtvis är en del i deras vardag-
liga interaktion. Ibland kan händelseförlopp på rasten eller i skolans korri-
dorer accelerera och gå över styr. Det kan börja med att en viss pojke eller 
flicka utesluts från ett speciellt sammanhang. Ibland följs uteslutningen av 
elaka kommentarer och tillmälen varvid konflikten är ett faktum. Elever-
na i elevstudien berättar att sådana situationer kan uppstå i samband med 
rephoppning och fotboll eller när det kommer till frågan om vem som ska 
hänga sina kläder bredvid vem på gymnastiken. Enligt elevstudien klarar de 
flesta elever av att reda ut den här typen av situationer på egen hand, men 
ibland kan uteslutningar och trakasserier mer eller mindre permanentas och 
då söker de vuxenhjälp. När eleverna inte lyckas med sitt relationsarbete 
uppstår bråk och missämja och något som eleverna förknippar med ett stort 
misslyckande. Man kan beskriva en situation med uteslutningar och trakas-
serier som att det fortlöpande inbördes positioneringsarbetet i klassen har 
kantrat och att någon eller några elever tillskansar sig makt med vilken de 
kan förtrycka andra. Makten är då inte längre en relation med vilkens hjälp 
man sorterar och skapar mening, utan en förtryckande makt som bygger 
på dominans, tvång och underkuvande.322 Denna typ av dominansförfa-
rande kan vara av subtil art och svår för en lärare att upptäcka. Det kan i 
sin milda form handla om åsidosättande och osynliggörande av en person, 
men också om tillmälen och trakasserier av grövre slag. 

I samspelet mellan barn förekommer titt som tätt konflikter av olika slag 
och det är ofta först när en konflikt uppstått som lärarna blir indragna i 
barnens interagerande. Aggressivitet hos andra barn är något som eleverna 
i studien, både flickor och pojkar, säger att de är rädda för. Det gäller spe-
ciellt akuta känsloutbrott, något som de inte känner sig komfortabla med. 
En annan situation där pojkar och flickor känner obehag är om en elev vill 
genomdriva lek- eller spelregler genom att visa aggressivitet mot sin omgiv-
ning. Att bestämma över andra genom dominans ogillas av barnen i studien 
och aggressiva elever kan ha svårt att få tillträde till leken. De demokratiska 
spelreglerna förefaller vara viktiga i elevdiskursen, liksom att kunna ha kon-
troll över sig själv. Om en pojke eller flicka skriker högt, ger sig på någon, 
slänger i dörrar, gråter eller rusar iväg, så har barnen ingen kontroll över si-
tuationen. När de vanliga samlevnadsreglerna har upphört att gälla, föder 

322 Se t ex Cherryholmes, 1988; Rose, 1999
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det oro och otrygghet hos eleverna. Elever som ofta är aggressiva är svåra 
att bjuda in i lek och samvaro, då de inte kan grundreglerna i umgänget 
med andra barn. De aggressiva eleverna kan då bokstavligt talat slå sig in i 
leken, vilket ofta slutar med nederlag för samtliga inblandade. Johannessen 
refererar till en fransk undersökning som visar att argsinta/aggressiva barn 
de som interagerar mest med andra barn, men som också blir också avvisade 
flest gånger.323 Ju fler interaktionstillfällena är, desto större är sannolikhe-
ten att konflikter uppstår. Vissa av de intervjuade eleverna på Bergsmans-
skolan uttrycker att de ibland behöver vara så vaksamma och på sin vakt 
i relationen med elever som uppträder aggressivt, att de undviker kontakt 
med dessa under större delen av skoldagen.

Om barn och språk
De nioåriga eleverna i studien har ett relativt utvecklat språk och har inte 
haft några problem med att samtala om gemensamma saker. Samtalen har 
liknat samtal mellan vuxna med olika förutsättningar att uttrycka sig språk-
ligt. Hur människor interagerar i ett samtal har varit föremål för ett stort 
antal studier under en lång rad av år, framför allt bland språkforskare. Re-
sultat av studier inom språkforskningen som beskriver mäns och kvinnors 
språkliga samspel sammanfaller till stor del med elevstudiens resultat, ett 
faktum som jag anser bidrar ytterligare till elevstudiens trovärdighet. 324 Det 
var först efter min bearbetning av elevstudiens data som jag kom i kontakt 
med studier inom det här området. Inom språkforskningen belyses högsta-
tus- och lågstatuspersoners olika språkliga strategier genom att bland annat 
fokusera turtagningsmönster, samtidigt tal, dominans och avbrott. Liksom 
i elevstudien tar högstatuspersonen ordet direkt och framställer sina åsik-
ter och förslag som självklara, bestämmer agendan och föreslår vilka äm-
nen som ska tas upp till diskussion. Han eller hon kan avbryta andra, men 
låter sig inte själv avbrytas och talar långsammare och under längre tid än 
de andra. Högstatuspersonen ger inte så ofta samtalsstöd till andra i form 
av bifall av typen ”Mm. Ja precis.” något som också tydligt framgår i mina 
samtal med eleverna. Lågstatuspersonens språk präglas av snabbt tal, otyd-
lig artikulation och högt röstläge. Att vädja och visa tveksamhet i en sam-
talssituation, förknippas också med underordnad status.325 Av de strategier 
som Adelswärd redovisar återfinns de flesta under beteckningen ”tekniker 
för positionering” i andra delen av min elevstudie. 

323 Johannessen, 1995 
324 Se vidare Adelsvärd, 1999
325 Adelsvärd, 1999, s. 40-43 
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Resultatet av mina samtal med nioåriga skolflickor och skolpojkar visar att 
demonstrationen av makt under ett samtal mellan elever ser ut på ungefär 
samma sätt idag som för 25 år sedan. I en studie från 1984 beskrivs att de 
som talar mycket också talar högt, tydligt och distinkt, vidare att de väljer 
ämne, avbryter och lyssnar när de själva vill. De kräver också uppmärksam-
het och kan visa ett tydligt ointresse för andras uttalanden. De som talar 
lågt och otydligt och sällan tar till orda bemöts med föraktfull tystnad.326 
Einarsson och Hultman säger:

”De språkforskare som studerar mönster för samspel i samtal fin-
ner mer handfasta – för att inte säga brutala – uttryck för språk-
lig maktutövning. Den starkare parten tar sig hänsynslöst alla rät-
tigheter: rätten att välja ämne och aspekt på ämnet, att avbryta, 
att inte lyssna och inte svara på motpartens inviter och uppslag 
men samtidigt själv kräva uppmärksamhet och intresse, att avgö-
ra när samtalet ska avslutas osv. Det är värt att noteras att makten 
inte bara kan demonstreras i form av en monolog med en under-
dånigt lyssnande motpart utan också som föraktfull och avvisan-
de tystnad.”327 

Elevstudiens resultat gällande språkliga tekniker i positioneringsarbetet, mot-
säger sålunda på inget sätt de resultat som tidigare framkommit inom språk-
forskningen. Möjligen använder sig eleverna i elevstudien i högre grad av 
könsgemensamma språkliga tekniker än vad som framkommit i vissa andra 
studier.328 För att närmare kunna uttala sig om detta behöver frågan om poj-
kars och flickors språkliga positioneringstekniker studeras ytterligare. 

Flickorna i skymundan
Elevstudien visar att i en grupp med både pojkar och flickor förefaller flick-
ornas positioneringsarbete komma i skymundan för pojkarnas. De makta-
symmetrier som med största sannolikhet existerar mellan flickorna i elev-
studien, visas inte upp eller försvaras i lika hög grad som inom gruppen 
pojkar. Tekniker för att själv erhålla en överordnad position respektive att 
avvisa en annan med en underordnad position återfinns hos bägge könen, 
men är vanligare förekommande och mer framträdande hos pojkarna. Att 
flickorna inte konkurrerar med varandra lika uppenbart kan kopplas till att 
flickorna ser sig själva som underordnade pojkarna och därför är mera be-

326 Einarsson & Hultman, 1984
327 Einarsson & Hultman, 1984, s. 224
328 Se vidare Adelswärd, 1999
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tjänta av att hålla samman i en könsblandad grupp. När flickor och pojkar 
interagerar i gruppsamtal, kan man enligt Davies utgå ifrån att könen visar 
upp sig för varandra med hjälp av de medel som vi vuxna försett dem med 
för att visa sin manlighet eller kvinnlighet.329 Barn väljer olika sätt att visa 
sitt ”rätta” kön beroende på vad som i situationen uppfattas som menings-
fullt och har ett positivt värde. 

I kapitel 10 konstaterades att den position en elev tillskansar sig och 
tilldelas i samtalsgruppen baseras på innehållet i det som sägs men också 
hur väl han eller hon hävdar sig själv genom att uppträda på vissa specifika 
sätt. Att en pojke gör återkommande försök att ”godkännas” för att samma 
stund avvisas av en pojke med en överordnad position, är ett beteende som 
inte återfinns i flickgruppen på samma sätt. De flickor som avvisar en an-
nan flicka gör det oftast genom att inte haka på det samtalsämne som tagits 
upp, det blir så att säga ett passivt positioneringsarbete. Flickornas tekniker 
är inte lika framträdande som pojkarnas och även om ungefär samma tek-
niker används så förefaller flickornas inbördes positionering ske betydligt 
mer stillsamt. Som tidigare påtalats kan det här förhållandet bero på att 
flickorna mer eller mindre automatiskt positionerar sig som andra rangens 
kön i förhållande till pojkarna. Flickorna står självmant tillbaka för poj-
karna och deras inbördes konkurrens. Eftersom flickorna i studien ofta ta-
lar via en eller flera pojkar, det vill säga låter en pojke bestämma samtalets 
innehåll, blir flickornas interaktion mindre uttalad och synlig. Inte i någon 
grupp återfinns två flickor med hög position som uppenbarligen konkurre-
rar om den högsta positionen. Som nämnts tidigare så är ett vanligt resultat 
i skolstudier att flickor befinnas vara mindre konkurrensinriktade och mer 
inställda på samarbete än pojkar.330 För att få större kunskap om flickors 
positioneringsstrategier behöver enkönade grupper studeras med avseende 
på flickors inbördes interaktion. 

Läroplansdiskursen och elevdiskursen

I det här avsnittet diskuteras läroplansstudien och elevstudien i förhållande 
till varandra och läroplansdiskursens och elevdiskursens föreställningar om 
den goda eleven ställs sida vid sida. Den övergripande fråga som diskuteras 
är om läroplansdiskursens värderingar återfinns i elevdiskursen och i så fall 
vilka uttryck detta tar sig bland eleverna i våra samtal. Diskussionen kom-
mer alltså att röra sig mellan ett ideal i form av läroplanens strävanden att 

329 Davies, 2003
330 Forsberg, 2002, s. 14
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utifrån specifika mål forma en människa med speciella förmågor och egen-
skaper samt den påtagliga verklighet som utgörs av regler för uppträdan-
det mellan eleverna i en lokal skola. För detta ändamål görs ett försök att i 
elevsamtalen spåra ett antal av de förmågor som beskrivs som önskvärda i 
Lpo 94. För att närma mig den uppgiften har jag i mitt material letat både 
efter hur eleverna agerar och vad det är de säger.

Elevstudien visar, som tidigare påpekats, att eleverna inledningsvis är 
mycket måna om att under samtalen framstå som goda elever i läroplans-
diskursens mening. ”Vi talar en i taget” är en sådan uttalad regel, liksom 
den outtalade ”när vi pratar håller vi oss till sånt som händer i skolan”. Att 
visa sig vänlig, positiv och intresserad, att lyssna och berätta samt att sitta 
någorlunda still under tiden, förefaller också vara diskursiva regler som ef-
terlevs av de flesta. Efter hand och en bit in i samtalen vågar vissa elever 
avlägsna sig från läroplansdiskursens regler och tillåter sig att uppträda på 
andra sätt. Det kan handla om att ohämmat våga fnissa och flamsa eller 
att fråga om ”otillåtna” saker. Det kan också handla om att ifrågasätta vad 
jag gör och vill ha reda på, ”Varför vill du veta vad vi heter?” eller att våga 
tala illa om klasskamrater. ”Jag tycker han ska sluta i den här klassen” eller 
”Hon är inte riktigt riktig”. 

Hur eleverna agerar
Mitt huvudintryck av samtalen med eleverna är att de är öppna, samarbets-
villiga och inriktade på att visa sig som ”goda” elever. Många av de förmå-
gor och egenskaper som läroplanen förordar, visar sig i samtalssituationen 
utan att de uttalas med språkets hjälp. Flertalet elever framträder i samtals-
situationen som trygga, harmoniska och positiva individer (kursiverade ord 
förekommer bland de förmågor som återfinns i tabell 2 och 3 i kapitel 5). 
Bartholdsson skriver i sin avhandling att lärarna framhåller för sina elever 
det viktiga i att som elev vara just positiv, det vill säga att inte klandra andra 
eller klaga på olika saker.331 Det uppträdande som eleverna i min elevstu-
die först begagnar sig av präglas utan tvekan av de normer som skolan står 
bakom. Eleverna prövar sig fram i förhållande till mig som utanförstående 
vuxen och visar att de både hyser respekt för och är solidariskt inställda till 
sin skola. Efterhand som de enskilda samtalen har avancerat, har barnen i 
olika hög grad avlägsnat sig från vad läroplansdiskursen anger som möjligt 
för dem att tala om i ett skolsammanhang. De flesta vill vara delaktiga i sam-
talet och är med och påverkar samtalets innehåll. De är också reflekterande 
och tar ansvar för att samtalet förs framåt. Speciellt i en grupp är eleverna 
mycket aktiva och kreativa när det gäller samtalsämnen och får in samtalet 

331 Bartholdsson, 2007
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på saker de är intresserade av att få veta. Initiativrikedomen flödar i många 
fall och eleverna argumenterar och ställer kritiska frågor till mig. ”Måste jag 
svara?” ”Varför ska du veta våra namn?” eller ”Är Belsebub samma en som 
Djävulen?” menar jag är den typ av kritiska och nyfikna frågor som en nio-
åring kan ställa. Vidare verkar eleverna i stort sett generösa och rättvisa mot 
varandra och låter alla komma till tals i tur och ordning. 

Att lära sig bli initiativrik och reflekterande
Några av eleverna visar sig varken vilja vara delaktiga eller verkar ha någon 
önskan att påverka samtalet. Kreativiteten lyser med sin frånvaro och ingen 
är beredd att något initiativ. Speciellt i en av grupperna – Cedergruppen – 
kan man karaktärisera eleverna som tillbakadragna, tystlåtna och påtagligt 
lite intresserade av att ta något ansvar för att samtalet ska fortlöpa. Elev-
erna verkar heller inte speciellt uppmärksamma mot varandra, då de inte 
på minsta vis stöttar varandra i samtalssituationen. De förefaller obekväma 
i samtalssituationen där det krävs av dem att de ska vara öppna, delaktiga 
och kunna ta initiativ, för att samtalet ska flyta bra.

Man kan på goda grunder anta att faktorer som klass, etnicitet och för-
äldrars utbildningsbakgrund slår hårt när det gäller förmågan att som elev 
till exempel kunna argumentera, vara kritisk och ta initiativ. När Eva Öst-
erlind undersöker det som i grundskolans tidigare år ofta benämns ”Eget 
arbete”, pekar hon på just den typen av kriterier som utslagsgivande för 
huruvida eleven ska klara av ett arbetssätt med en hög grad av självstän-
dighet.332 Barn till välutbildade föräldrar med god och stabil inkomst har 
dock som grupp alltid försprång framför barn till föräldrar med en lägre 
socioekonomisk status, oavsett vilket arbetssätt skolan väljer. Den oro som 
både lärare och forskare ibland ger uttryck för är om ett självständigt och 
individualiserat lärande i högre grad än en mer traditionell kollektiv under-
visning får större negativa konsekvenser för elever med lågutbildade föräld-
rar med liten inkomst. De argument som används i sammanhanget hand-
lar ofta om den personliga beredskap som eleven måste vara i besittning av 
för att klara av att på egen hand söka kunskap och arbeta självständigt. I 
mitt yrkesutövande som lärare har jag många gånger konstaterat att för att 
kunna argumentera och visa initiativ måste den enskilda eleven besitta ett 
visst mått av själförtroende och självkänsla. Utan att ha tränat den typen 
av förmågor i samtal i hemmet måste erövrandet av dessa förmågor kunna 
bli till ett oöverstigligt hinder för vissa elever. Läroplanen slår fast att ”per-
sonlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet” men slår också fast 

332 Österlind, 1998
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att skolan har sin givna roll här.333 De flesta lärare är mycket medvetna om 
att i många fall saknas säkert den grundläggande trygghet som omtalas i 
läroplanen och som leder till att eleven blir harmonisk, positiv och vågar 
ge sig till känna i olika situationer. En fundering som uppstår ur detta re-
sonemang är vilka av dagens elever som har störst chans att bli goda elever 
enligt läroplansdiskursens normer? Vilka elever är det som har störst möj-
lighet att framstå som ansvarstagande, reflekterande och argumenterande? 
För vissa skolpojkar och skolflickor är det förmodligen mer överkomligt 
att bli duktiga i matematik eller engelska än att utveckla initiativförmåga, 
kreativitet och ett allmänt positivt tänkande. 

De elever i elevstudien som av samtalen att döma verkar bemästra den 
diskursiva praktiken till fullo är de elever som lärare ofta benämner ”duktiga” 
eller ”begåvade”. Flera av dessa elever har på ett påtagligt sätt använt sig av 
samtalet till att visa att de kan och vet hur det ska vara i skolan. Både när det 
gäller ämneskunskaper och social samvaro är de kvalificerade och kapabla 
eleverna måna om att visa att de behärskar de flesta aspekter av elevskapet. 
Dessa elever har som regel talat både gärna och länge – pojkarna som regel 
längre än flickorna – och för en och annan av dem har det varit knepigt att 
erkänna att de ibland har fel. Flera av eleverna i klassen har varit mycket 
uppriktiga och berättat helt öppet om att de ofta gör bort sig på olika sätt. 
De har frimodigt talat med varandra och mig om tillkortakommanden, 
pinsamheter och känslor av att ha ”gjort bort sig”. Man kan föreställa sig 
att det krävs en god portion av grundtrygghet hos individen för att på det 
här sättet våga avslöja obehagliga omständigheter man har befunnit sig i. 
För några barn har det varit svårt att hitta lämpliga situationer att berätta 
om. Här förefaller det som om gränsen mellan vad som anses som rätt och 
fel i att berätta om i samtalssituationen inte har varit given. Vetskapen om 
att man kan bli utsorterad, bortkategoriserad, utesluten och bortstött ge-
nom att visa ett avvikande eller felaktigt beteende, verkar hela tiden finnas 
hos vissa av eleverna.334 

Vad eleverna säger
I kapitel 9 redogjordes för elevdiskursens regler såsom de kom till uttryck i 
samtalen med eleverna. En rad oskrivna regler för uppträdandet antyddes i 
elevernas berättande, regler som senare nedtecknades och grupperades (se s. 
x). Är det då möjligt att utifrån elevernas berättelser urskilja några gemen-
samma värderingar i elevdiskursen och läroplansdiskursen? 

333 Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande. 
334 Se även Bliding, 2004
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Den norm som är helt dominerande i elevdiskursen är, som tidigare fram-
hållits, att man som elev måste se till att man har kamrater, för utan kam-
rater betraktas man inte som normal i barnens ögon. Vikten av goda kam-
ratkontakter finns dock inte omnämnt i Lpo 94, liksom heller inte lekens 
betydelse för skapandet av goda och fungerande relationer. Idealeleven ska 
enligt Lpo 94 visserligen vara samarbetsinriktad och solidarisk (se tabell 2), 
men i övrigt påtalas inte vikten av att ingå i en social gemenskap i skolan. 
Att leken upptar ett stort intresse hos yngre elever förbigås alltså nästan helt 
i läroplanen, där uttrycket lek förekommer ytterst sparsamt. Det framgår 
tydligt av elevstudiens resultat att elevernas lek regleras av samma typ av 
demokratiska värderingar som de som uttalas i läroplanen. Elevernas lek 
måste enligt dem själva präglas av respekt och kunskap om vad som är rätt 
och fel för att leken ska fungera. 

När det gäller att bestämma, till exempel hur en lek ska lekas eller regler-
na i ett bollspel, gäller att bestämmandet ska ske på ett sätt som accepteras 
av samtliga. Den som genom sin position i gruppen tillåts bestämma, får 
inte bestämma för ofta och inte för snabbt och inte heller vara för sträng i 
sitt bestämmande. Eleverna anser att pojkar och flickor inte ska försöka be-
stämma som en vuxen. Inställningen till vem som bestämmer och sättet det 
görs på, tyder på att elevernas inbördes positioner är en effekt av makt där 
den som anses bäst skickad är den som bestämmer och ger sitt tillstånd till 
något. Detta tillstånd eller bifall (alternativt avslag eller ogillande) kan ske 
med mycket subtila medel, men också tillkännages högt och tydligt. När 
det gäller bestämmande mellan eleverna är det uppenbart att demokratiska 
spelregler gäller. I de fall någon försöker tilltvinga sig beslutsrätten genom 
att vara aggressiv – vilket händer – upplöses leken.

De regler som gäller för samvaron mellan eleverna finns inte nedteckna-
de men liknar i viss utsträckning de regler som man ofta finner på väggen i 
olika klassrum. Dessa regler tillkommer ofta med elevernas hjälp, så att lik-
heten är stor är inget underligt sammanträffande. Exempel så sådana regler 
är att man inte får skratta när andra gör sig illa och att man säger förlåt när 
man själv har gjort illa någon. Elevdiskursens regler omfattar också sådant 
som lärarna bestämt, men som i viss omfattning omformuleras av eleverna. 
Ett exempel på när eleverna gör om befintliga läroplansdiskursiva regler till 
regler inom den egna diskursen, är att eleverna anser att det är acceptabelt 
att någon gång bryta mot klassrumsreglerna, men att det är förkastligt att 
gång på gång bryta mot olika regler. I umgänget med lärarna ska eleverna 
enligt dem själva undvika att bråka med lärarna och göra dem ledsna och 
arga genom att till exempel sitta och pladdra eller springa omkring i klass-
rummet och störa andra. Det är lätt att se att elevernas umgängesregler byg-
ger på respekt, kunskap, ansvar och hänsyn och således ligger nära många 
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av de värderingar som läroplanen förespråkar. Att vara mallig eller cool och 
tro att man är speciell ses inte med blida ögon, men inte heller att vara allt-
för känslig och gråta lätt. Vidare får man inte vara för aggressiv och absolut 
inte för klumpig, för då skrattar de andra. 

Slutord

En ny normalitet 
Idag, i början på 2000-talet, håller det västerländska samhället på att av-
lägsna sig från ett äldre och mer kringskuret ideal när det gäller uppträdan-
det. Det som förespråkas är ett obundet och självständigt subjekt som gör 
sina egna val och ansvarar för sitt eget liv. Nioåringarna i avhandlingens 
elevstudie är under samtalen med mig ständigt sysselsatta med att överva-
ka sig själva samt att reglera sitt eget och andras uppträdande genom olika 
tekniker. De styrs och styr sig själva. Även Permer och Permer har i sin av-
handling funnit att detta ansvar är något som gäller kontinuerligt och som 
innefattar både styrning av sig själv och av andra.335 Idag förespeglas sam-
hällsmedlemmar i alla åldrar en frihet från tvång och styrning inom en rad 
av våra institutioner. I den allmänna debatten kan det förefalla som om vi 
är på väg mot ett samhälle och en skola där barn och ungdomar helt och 
hållet själva bestämmer gränserna för sitt uppträdande och själva avgör vad 
som är gott och ont, sant och falskt. Det kan verka som om ett samhälle 
helt utan gräns-, definitions- och kategoritänkande är under framväxt, men 
i själva verket är det alltjämt vetenskapliga åldersnormer som bedömer och 
kategoriserar barnet.336 I skolan förväntar vi oss fortfarande att ”nioåring-
en” ska fungera på vissa förväntade och överenskomna sätt. Självständig-
het, initiativförmåga och ansvarstagande är exempel på sådant som lärare 
i dag bedömer och värderar hos elever utifrån deras ålder. Det vi har ska-
pat är en ny normalitet kring barnet, ett barn som ska vara flexibelt och 
utvecklingsmässigt redo för såväl osäkerhet som möjligheter i 2000-talets 
samhälle.337 Hur flexibelt och självständigt detta barn tillåts vara, avgörs av 
vad som allmänt betraktas som ”normalt” gällande elevers självständighet, 
ansvar och inflytande. Att vara alltför kritisk, ställningstagande och gran-
skande leder ofelbart till någon form av utanförskap. Om samma förmågor 
utvecklas alltför otillräckligt, uppstår en brist som även den leder till ute-
slutning från det som betraktas som normalt. Här gäller det för eleven att 

335 Permer & Perer, 2002, s. 115
336 Dahlberg, 2003, s. 14-15, med referens till Popkewitz & Bloch, 2001 
337 Dahlberg, 2003, s. 14-15, med referens till Popkewitz & Bloch, 2001
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hitta den optimala balansen mellan självständighet och beroende, mellan 
inflytande och icke inflytande.

Tillbaka till metaberättelsen
I kapitel 3, Metaberättelsen, gav jag uttryck för de funderingar och farhågor 
som fanns hos pedagogerna på Bergsmansskolan kring elevernas uppträ-
dande både i och utanför klassrummet. Har då läroplansstudien och elev-
studien bidragit till en ökad förståelse för vad som hände när eleverna i vår 
nybyggda skola allt som oftast spelade ut varandra och konkurrerade om 
både utrymme och positioner? Jag kan svara ett obetingat ja, på den frågan. 
Det första som de båda studierna pekar på är att elevdiskursen styr eleverna i 
högre grad än läroplansdiskursen, förmodligen på grund av de starka känslor 
som är i omlopp i interaktionen mellan barnen. Elevdiskursen godkänner 
ett betydligt tuffare och hårdare klimat mellan elever än skolans läroplans-
diskurs gör men bjuder också på lekfullhet, humor, uppskattning och vän-
skap. Ibland kommer barn i kläm, men förvånansvärt ofta klarar eleverna 
kamrattillvaron på ett förhållandevis bra sätt. Läroplansdiskursens regler 
är förvisso viktiga för dem, men eleverna i studien förefaller ha ett ganska 
distanserat sätt till läroplanens normer gällande hur man är en god elev. En 
slutsats som kan dras av detta resonemang är att för eleverna är den ibland 
mindre hänsynsfulla elevdiskursen skolans dominerande diskurs – inte lä-
roplansdiskursen. Detta kan i sin tur föranleda oss lärare att fundera över 
i vilken utsträckning och under vilka förhållanden som elever bör lämnas 
utan vår tillsyn och ledning. Självständighet hos barn och unga utvecklas 
förmodligen inte i den riktning som är önskvärd i ett demokratiskt sam-
hälle om de unga lämnas att klara sig själva i alltför stor utsträckning. En ny 
skolgård, där vare sig oskrivna eller nedtecknade regler för var olika klasser 
tillåts vistas på rasterna, är en direkt uppmaning till kamp och inmutning 
av olika områden. På samma sätt fungerar det med utrymmen inomhus: 
har det inte skapats gemensamma regler för samvaron, utspelas en kamp 
mellan de flickor och pojkar som har chans att skaffa sig överordnade posi-
tioner i den speciella situationen. Hur kan man då i ett könsteoretiskt per-
spektiv betrakta flickorna och deras dukning och torkning av matborden? 
Davies säger att vi vill alla framstå som goda och dugliga män och kvinnor 
enligt de normer vi uppfattar finns runt omkring oss.338 Om man som flicka 
inte kan eller vill slåss ”nere i skogen” eller ”vid stora stenen”, får man visa 
sin duglighet på andra sätt, till exempel genom att ta kontroll över matsi-
tuationen. Flickorna styrs av en viss syn på vad flickor ska vara duktiga på 
och handlar i likhet med vad diskursens föreskriver. På så sätt förstärks de 

338 Davies, 2003
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traditionella könsrollerna i den här nya och okända situationen där en viss 
oro existerar om vad som gäller. 

Studiens betydelse för skolans pedagogiska arbete
Den pedagogiska forskningen har såväl nationellt som internationellt kriti-
serats för att inte behandla skolans inre verksamhet i någon större utsträck-
ning.339 Det som utspelar sig i klassrummet har inte belysts tillräckligt inom 
forskningen för att läraryrket ska anses vila på en solid vetenskaplig grund. 
Forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete har med anledning av denna 
kritik sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamheten och står på så 
sätt skola och lärarutbildning nära.340 Om den kunskap som lärare tilläg-
nar sig i det pedagogiska arbetet forskningsförankras, kan den på ett bättre 
sätt delas med andra och kan förhoppningsvis bidra till att förståelsen för 
de egna eleverna och den egna undervisningen ökar.341 I takt med att lärar-
yrkets praktiska utövande alltmer styrs av politiska direktiv behöver lärare 
en god generell kunskap om skola och lärande för att kunna värdera och 
tolka de politiska budskap som ges.342 I linje med ovanstående resonemang 
ser jag min avhandling som ett led i att vidareutveckla och forskningsför-
ankra den lärarkunskap om skolans elever som finns inom den pedagogis-
ka praktiken. 

Som nämndes tidigare kan elevdiskursens regler stundtals upplevas som 
både hårda och kompromisslösa, vilket visar att eleverna kontinuerligt un-
der sin skolgång behöver ha tillgång till alternativa sätt att värdera olika fö-
reteelser och att lösa konflikter. För skolans elever gäller det att lära sig att 
väga det egna intresset mot kollektivets önskemål. Arbetet med demokra-
tiska värden, mot likvärdighet, solidaritet och jämställdhet, har alltid sin 
plats i skolans verksamhet och måste ständigt erövras av nya uppväxande 
individer. Hur kan då skolan i längden ta vara på elevernas vilja att lära sig 
bemästra och underkasta sig de demokratiska värderingar som läroplanen 
för fram och som manifesteras i Lpo 94:s bild av idealeleven? Vilka alterna-
tiv har lärare för att undervisningen inte helt och hållet ska genomsyras av 
ett planerings- och utvärderingstänkande där elevernas prestationer ständigt 
bedöms utifrån mallar av olika slag? Den elev som skolan idag vill skapa är 
en individ där rationalitet och förnuft prioriteras framför kreativitet och 

339 Se vidare Zeichner & Noffke, i Richardson ed., 2001
340 Denna definition av pedagogiskt arbete gäller för Umeå universitet och Nationella fors-

karskolan i Pedagogiskt Arbete. Se vidare Studieplanen för forskarutbildning i Pedago-
giskt Arbete, Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet, 2000

341 Se Zeichner & Noffke, i Richardson ed., 2001
342 Som ett exempel på ett sådant direktiv som utgör ett obligatorium, kan nämnas elever-

nas individuella utvecklingsplaner och deras koppling till kontinuerliga utvärderingar i 
form av utvecklingssamtal. 
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skapande förmåga. Den rådande föreställningen om att planerings- och ut-
värderingsarbete är en god och fruktbar kunskap för våra unga, behöver ut-
manas. Huvudresultatet i avhandlingens elevstudie är att skolbarn är mest 
intresserade av att samverka med andra barn, det är i samverkan med andra 
som glädje och samhörighet uppstår. De flesta av de nioåriga eleverna i av-
handlingens elevstudie är fulla av initiativkraft, humor och glädje. Det ver-
kar rimligt att den kompetenta och ansvarsfulla eleven inte huvudsakligen 
bör lägga sin skaparkraft på planering, utvärdering och bedömning av sitt 
individuella arbete. Snarare behövs det fler inslag av gemensamt konstnär-
ligt skapande – i exempelvis musik, dans drama, bild- och form med mera 
– för att tillfredställa och utveckla barns och ungas behov av solidaritet och 
samhörighet. Utvecklandet av förhållningssätt, metoder och arbetssätt som 
stimulerar individens känsloliv och som främjar och uppmanar till tole-
rans, solidaritet och gemenskap, är ett minst lika viktigt åtagande för sko-
lan som att hitta nya metoder för att främja elevernas självständiga sökande 
av kunskaper. Vår nuvarande läroplan slår fast att estetiskt och konstnärligt 
skapande ska ingå i skolans undervisning och att skapande arbete och lek 
utgör väsentliga delar i elevers lärande.343 Utifrån såväl ett teoretiskt som 
praktiskt perspektiv är det är min fasta övertygelse att barn och ungdomar 
tillsammans behöver få använda sin fantasi, sin kreativitet och sin glädje i 
skolans verksamhet. Möjligheterna ökar därmed att ansvar och inflytande, 
reflektion, kritiskt tänkande och medvetenhet kombineras med förmåga till 
överraskning, förundran, hänförelse, humor och skratt. 

343 Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag.
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Kapitel 12. Summary in english

Pupil Ship and the Construction of Pupils: How 
school pupils are formed

Initial questions
The thesis begins with a few questions about school practice, addressing the 
subject of the conduct of pupils. Why do children appear as different kinds 
of pupils? Why do we experience some pupils as more successful than oth-
ers? Those children who appear in such a way that our expectations are 
fulfilled are regarded as good pupils and those who act in a way that goes 
even beyond our expectations are regarded as especially successful and ‘pros-
perous’. But why do we have expectations and attitudes about how pupils 
should appear? Who and what governs what is regarded as successful, ac-
ceptable and normal?

The governing of human conduct is quite hard to grasp, as it is complex 
in character and regulated in different ways and from many directions. The 
governing of the conduct of pupils is exercised by both close and distant 
authorities who are interested in school activities or are a part of them in 
different ways.344 A certain type of governing is exercised from above by dif-
ferent interested parties, such as public authorities, business companies, the 
media and representatives of individual schools. Another type of governing 
is that which children – often unawares – do when they govern themselves 
by linking together the ideas of different authorities on how to be a suc-
cessful pupil. Through tacit rules and implicit techniques the conduct of 
school boys and school girls is regulated in a very powerful manner. Pupils 
take and are given different positions and construct themselves into differ-
ent kind of pupils.345 

The purpose of the study 
With the aim of making the image of the ideal pupil visible from two differ-
ent bases – the curriculum-based image and children’s ideas about the ideal 
pupil – two different types of governing were studied. First the institutional, 
top-down governing was examined and then the ‘conduct of conduct’346 
exercised by the children themselves. The thesis is based on two types of 
empirical data: curriculum texts and group interviews with pupils.

344 Rose, 1999
345 Davies,1989, 2003; Walkerdine, 1988
346 Foucault, 1975
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The purpose of the curriculum study was:

•	 To	make	clear	how	two	different	curricula	govern	the	conduct	of	pupils,	
by focusing on how the desired capabilities they aim to bring out in pu-
pils are described and have changed over a period of more than three de-
cades.

The purpose of the pupil study was to find out what it means to be a suc-
cessful pupil, to study what the pupils choose to talk about and to investi-
gate the techniques used by pupils to position themselves during the con-
versation. Who talks about what and is able to when is made visible by:

•	 Paying	attention	to	the	contents,	i.e.	the	‘what’	question,	in	the	pupils’	
stories about success or failure 

•	 Tracing	suggested	rules	for	the	conduct	of	pupils
•	 Distinguishing	different	linguistic	techniques	for	pupils’	positioning	
•	 Observing	different	subject	positions	and	their	possible	consequences	

The meta narrative 
The meta narrative is the author’s own story, and the story that is the origin 
of this thesis, from a newly opened comprehensive school, Bergsmansskolan, 
with ten grades for children 6-16 years. The story that is told is that in spite 
of new buildings, modern furniture, enthusiastic teachers, new pedagogy 
and a new way of thinking about teaching and learning, the pupils seem 
to be rather conservative and ‘old-fashioned’ in how they treat each other, 
especially in regard to aggression, violence, sex and gender. While the girls 
seem very happy with clearing and wiping tables and sweeping the floor, 
the boys are involved in war games in the schoolyard, with the argument 
that they are defending the girls. The teachers too are confused about why 
the children seem to do so poorly when they are left on their own in a study 
group. This doesn’t fit in with our ideas about the responsible, independent 
and self-governed child. Something must be wrong, but what? 

As a consequence the teachers decide to study the curriculum, called Lpo 
94, as part of in-service training. They try to grasp how the ideal pupil is 
described and what a pupil’s desired competencies are. What competencies 
are we expected to bring out in the pupils? What do they imply? A year later 
I began to examine two curricula texts to find ‘the ideal pupil’. The school 
development work that the teachers in Bergsmansskolan started a year before 
was step by step transforming into the basis for my curriculum study.

I also wanted to talk with the children themselves about their experienc-
es of the ‘good pupil’ and when they think they are and are not successful 
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at school. In one of my pilot studies there was a special occasion that con-
vinced me of the focus for my further studies. The children talk about an 
excursion they recently made with their teachers. I happen to know that 
it was a wonderful spring day and that they had a picnic and made bark 
boats. But later on when I listen to what they say on the MD player, they 
talk all the time about who they have been playing with, not what they have 
been doing. I decide that the focus of my second study will be the interac-
tion of pupils. 

Current Research
All authors referred to in the research summary – even if they belong to 
different traditions and theoretical perspectives – are in agreement that 
life in school is extremely important for identity and socialisation, just as 
identity and social existence are of great importance for learning.347 School 
is a place characterised by power, where it is very important to be familiar 
with both explicit and implicit rules. Those pupils who do not know how 
to manner different situations, risk to be excluded in one way or another. 
Girls and boys take and are given different positions within their own gen-
der but sometimes choose not to conform with the traditional ideas about 
what girls and boys should do and behave. Interaction between different ac-
tors in school has its own laws and rules. Relations and interaction in these 
studies are often described as something that is happening in secret, hidden 
away from adults and as a phenomenon that seldom draws attention from 
teachers. Children at school are mostly interested in other children, while 
lessons and learning are of lesser interest. Most children are happy at school 
even if there are situations which are not totally satisfying, and a majority 
of the children have good relations with their peers and their teachers. The 
pupils identify themselves with various individuals/groups and dissociate 
themselves from others. A ‘we and them’ situation prevails where different 
values are predominant. The pupils join a group or team and their relations 
are – like all human relations – imbued with power, which can manifest 
itself in many different ways. 

The results of the curriculum study
The study compares the ideas about the ideal pupil in two curricula, Lgr 69 
and Lpo 94. Twenty-five years have passed since Lgr 69, and, like the rest of 
the Western world, Sweden has gone through a number of changes. Globali-

347 Corsaro, 1985, 1997, 2003; Hultqvist 1990; Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994; Garpelin 
1997; Strander & Torstensson-Ed, 1999; Lundgren, 2000; Ambjörnsson, 2003; Dahl-
berg, 2003; Bliding, 2004; Lenz-Taguchi, 2000; Hiekkilä, 2006; Bartholdson, 2007
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sation, membership in the EU, new borders between east and west, the econ-
omy and IT, with an increased access to means of communication, have con-
tributed to shrinking the physical distance between people and nations. New 
ideas about labour, power relations, family circumstances, child care, sexuality, 
health and medical care have changed our notions of how social institutions 
should deal with the needs of citizens. Another focus of attention has been 
individuals’ responsibility for their own lives. In the curriculum study, pupils’ 
desired competencies were the focus of analysis. The study begins with the 
observation that many desired competencies in the curriculum from 1969 
have disappeared from educational programmes of various kinds:

In 1969 the pupil 
was expected to  
strive to be…

and… The pupil should also 
strive to have…

and be able to…

– Honest
– Reliable
– Clear and precise
– Unselfish
– Helpful
– Careful
– Patient
– Methodical
– Truthful

– Considerate
– Motivated
– Eager to improve
– Eager to cultivate 
 his or her intellect
– Idealistic
– A worthy 
 administrator of the 
 past
 

– Good habits
– Self-discipline
– Job satisfaction
– Belief in the future
– Joint responsibility 

– Appreciate his or her 
 own qualifications
– Show good 
 self-confidence
– Find his or her place 
 (in society)

Table 1. Desired qualities and competencies in Lgr 69 that are not found in Lpo 94 

Lgr 69 lays down that contemporary society is a society of change and de-
velopment and therefore young people must be educated for a future that 
would demand new competencies and a new kind of knowledge. Many of 
these competencies are still given priority in Swedish school documents on 
different levels:

In 1969 and 1994 
the pupil should 
strive to be…

and… and… and be able to…

– Secure
– Harmonious
– Autonomous
– Positive
– Unique
– Versatile 
– Self-assured
– Inquiring

– Confident
– Respectful
– Tolerant
– Co-operative
– Generous
– Fair
– Empathic
– Reflective
– Critical

– Creative
– Eager to develop
– Active
– Enterprising
– Unscrupulous
– Conscious
– Participating
– Equal

– Show solidarity
– Take a stand
– Utilise skills of  
 argumentation

Table 2. Mutual desired capabilities in two Swedish curricula, Lgr 69 and Lpo 94
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In Lpo 94, the desired competencies are very much like those in Lgr 69. 
Some competencies have vanished during the 25 years and two new com-
petencies are strongly stressed: 

In 1994 the pupil
should strive to show…

– Influence 
– Responsibility/accountability

Table 3. New desired capabilities in the Lpo 94 curricula 

In Lpo 94 the loyal and industrious subject is replaced by the creative and 
influential member of society. If we compare the different ideas about the 
subject in the two curricula, two new competencies distinctly stand out in 
Lpo 94: influence and responsibility. In Lgr 69 joint responsibility within 
certain fields is mentioned as well as the possibility for pupils to participate 
in decision-making to some extent. The word influence does not exist. In 
the present curriculum, influence and responsibility/accountability348 are 
depicted as the very basis for pupils’ learning. Compared to earlier curric-
ula a heavy burden is placed on the pupil of today in the form of an ob-
ligation to produce knowledge and life-long learning in interaction with 
others. The tendency and capacity to be responsible/accountable and to 
exercise influence is expected to comprise all pupils, irrespective of gender 
or social or ethnic origin.

The results are discussed based on the kind of subject that is construct-
ed in the two curricula and what this means for the pedagogical work in 
school. By dichotomising the desired competencies in Lpo 94, an analy-
sis is also made of the things not said. A subject full of nuances rises from 
the text. On one hand this subject is an adventurous, expansive, frank and 
firm individualist, well aware of his or her position in different contexts. 
On the other hand we have a subject who is conventional and collectively 
adapted to society. Supporting, easily pleased and content, this subject is 
governed by habits and principles. The elaborated competencies or abili-
ties not normally perceived raise important questions about the ideal pupil 
in a multicultural society.

348 There is something of a translation problem here, as ‘responsibility’ and ‘accountability’ 
are more or less the same word in Swedish. Gert Biesta (2004) discusses in a paper how 
the English word ‘accountability’ has become a concept connected with ideas from mar-
ket economy rather than a democratic idea of sharing.
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Theoretical and methodological linkage
The concept dominating both studies of pupils’ conduct was Foucault’s 
notion of governmentality, which Nikolas Rose has developed further in 
recent years.349 Together with power and knowledge, the conduct of con-
duct, normality, master and submission, and subjectivity and positioning, 
governmentality is the theoretical tool that makes it possible to understand 
how children and young people are formed, by others and by themselves, 
into different kinds of pupils. 

In the pupil study, conversation was used as a source of knowledge. A 
conversation is always pervaded by power, as power in the thesis is regarded 
as a relation.350 Between the researcher and the people being interviewed, 
this aspect must always be taken into account. What is said, is said to some-
one, so in that regard there is nothing natural or spontaneous. Part of the 
methodology discussion addresses what may be special in a conversation 
between children and adults.

The pupil conversations and the analysis
The conversations with the six pupil groups took from 40-60 minutes/group 
and were about success vs. failure as a pupil in school. The pupils were in 
their third year of primary school at the time and had turned or were about 
to turn nine years old. To analyse the recorded material, I chose to use ap-
propriate parts of Alldred & Burman’s analysis method, with slight changes 
made in the questions.351 The content of the pupils’ narratives can be cat-
egorised according to the following themes:
 
•	 Expressions	of	power	and	control
•	 Mastering	one’s	body	and	controlling	your	feelings
•	 Praise	and	appreciation
•	 Managing	by	oneself	and	being	nice
•	 Friends	and	games
•	 Deciding
•	 Making	mistakes
•	 Uncertainty	about	rules	
•	 Punishment
•	 Force
•	 Challenging	the	discourse
•	 Significance	of	gender
•	 Hinted	rules

349 Foucault, 1975; Rose, 1989, 1999
350 Cherryholmes, 1988
351 See Greene & Hogan, 2005, p. 187
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Results of the pupil study
The main finding of the first part of the pupil study was that all pupils were 
careful to show that they mastered and submitted themselves to the school’s 
discursive practice (master/submit/discursive practice). They all wanted to ap-
pear to be good pupils who know and can, but they choose to fill their nar-
ratives with different contents. To fail as a pupil is for most of the pupils to 
fail in establishing and maintaining good relations. To have no friends is 
viewed as the ultimate failure. A small number of pupils mentioned school-
work in a more traditional meaning – maths, reading and writing – when 
they discussed their own and other pupils’ failures. I have called these two 
variants friendship-orientated and knowledge-orientated ways of talking about 
the discursive practice. I also speak of high and low discursive awareness. Most 
of the pupils display a good awareness of the discursive rules that apply for 
conduct as a pupil. Some pupils show off their knowledge of subjects. A 
small number of pupils however seem to be quite uncertain about certain 
situations and how they should behave. They answer strikingly often ‘I don’t 
know’ and shrug their shoulders to many questions. It is also these children 
which other pupils report are difficult to play with. 

In the second part of the pupil study, I examined the language tech-
niques used by the pupils to find their position(s) in relation to other pu-
pils. Techniques for balancing superiority and subordination are constantly 
used by pupils during the conversation. For some boys, the competition 
element is quite pronounced in their positioning work, while for others it 
is less significant. Most girls let the boys go first in the conversation situa-
tion, but there are exceptions. A study of only girls’ (linguistic) interaction 
in a similar situation is a task that is waiting to be done.

Language techniques for positioning
Below are examples of language techniques used by the pupils during the 
group talks:

Supporting someone in a conversation is done by:

•	 Latching	on	to	the	subject	the	friend	is	talking	about	and	having	similar	
opinions

•	 Saying	‘mm’	or	‘yeah’	when	someone	talks
•	 Giggling	or	laughing	in	agreement
•	 Emphasising	something	that	has	been	said	by	clarifying	it	further

If two or more pupils support each other, an alliance is formed. Alliances 
cross over gender borders but are formed mainly between individuals in si-
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milar positions. Alliances don’t have to be permanent; they can apply during 
talk about a specific subject. Alliance formation is expressed through:

•	 Repeated	consensus
•	 Giving	expression	to	a	common	value
•	 Two	people’s	positions	becoming	temporarily	equal	
•	 Communication	of	a	high	degree	of	consensus	

Examples of techniques for superiority are:

•	 Beginning	to	talk	first
•	 Filling	in	what	other	people	say
•	 Adding	to	what	other	people	say
•	 Clarifying	what	others	say
•	 Correcting	others
•	 Using	the	language	of	grown-ups
•	 Taking	a	stand,	showing	independence
•	 Putting	words	in	the	mouth	of	an	authority	(father,	teacher,	etc)
•	 Giving	oneself	the	right	of	interpretation	regarding	what	has	happened,	

what others feel, etc 
•	 Deciding	what	has	happened
•	 Balancing	and	modifying	what	others	have	said

Taking and being given a subordinate position can be accomplished 
through: 

•	 Giggling	
•	 Saying	‘I	don’t	know’	repeatedly
•	 Being	silent	for	a	long	time
•	 Trying	to	position	oneself	in	relation	to	absent	pupils
•	 Latching	on	to	what	someone	else	in	the	group	says
•	 Quoting	someone,	saying	almost	the	same	thing	
•	 Waiting	for	others	to	talk	before	doing	so	yourself	
•	 Hesitating,	saying	‘I	can’t	think	of	anything’	
•	 Affirming	certain	other	people’s	statements	
•	 Expressing	yourself	unclearly	and	obscurely	
•	 Throwing	out	feelers	
•	 Not	finishing	what	you	started	
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Discussion

The discussion is based on a comparison between the norms and values of 
the curriculum discourse and the pupils’ discourse. In the discussion it is 
established that many of the values and rules for “how to be a good pupil” 
are similar in these two discourses. Due to power arrangements the pupil 
ship is imbued with curriculum values that are transferred to the pupils by 
the teachers. Young pupils both adopt these norms and values and displace 
the meaning of them. In this process they establish new and different values 
and rules for the conduct. Accordingly the children produce discourse them-
selves, here called “pupils’ discourse”. A question is raised weather it is the 
curriculum discourse or the pupils’ discourse that is the dominant one for 
children at school. There is a lot that points towards that the pupils’ own 
discourse is the dominant one, probably due to children’s strong emotional 
influence on each other. The pupils in the study primarily connect failure 
as well as success to situations where other children are involved, not in re-
lation to their school work or their teachers. The discussion is finally con-
nected with the meta narrative in chapter 3, and suggests how the results of 
the two studies can be of benefit for the pedagogic work in school.
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Bilaga 1.

TILL FÖRÄLDRAR  
MED BARN PÅ BERGSMANSSKOLAN1

Jag heter Lottie Lofors-Nyblom och är doktorand, d v s utbildar mig till forskare, 
i ämnet pedagogiskt arbete. Jag har en lång lärartjänstgöring bakom mig (bl a åtta 
år på Bergsmansskolan 1992-2000) och jag utvecklar nu mina kunskaper om barn 
och skola i form av ett avhandlingsarbete. Det som intresserar mig i mitt forsk-
ningsarbete är hur barn upplever att vara elever i skolan. Jag vill hämta kunskap 
om skolan, i skolan och jag eftersträvar elevernas perspektiv på skolgången de första 
åren i grundskolan där förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare arbetar 
tillsammans med barnen. Den preliminära titeln på avhandlingen är ”Elevskap 
och elevskapande”.

För att kunna göra denna studie möjlig, behöver jag vistas bland barnen i de-
ras skolmiljö och ha möjlighet att samtala med dem under skoldagen. Några barn 
kommer jag att intervjua och jag spelar då in samtalet på MD-spelare. Undersök-
ningen kommer att göras på flera skolor och skolornas namn samt namn på kom-
mun, lärare etc, kommer inte att framgå någonstans. Självfallet kommer barnens 
(liksom syskons och föräldrars) identitet att vara helt skyddad. Inga barn kommer 
att framträda med namn eller andra kännetecken som kan röja deras identitet. Elev-
erna medverkar vid samtal och intervjuer endast om de själva vill och föräldrar har 
gett sitt godkännande till att så sker. Eleverna kan när som helst avbryta sin med-
verkan i studien genom att tala med sin lärare eller undertecknad.

Personalen i arbetslaget har tagit emot mig mycket väl och jag är välkommen att 
besöka deras barngrupper/klasser under slutet av den här terminen. Rektor (namn) 
är också vidtalad och har hälsat mig välkommen. Jag behöver föräldrarnas god-
kännande för att kunna genomföra min studie och hoppas att ni vill låta era barn 
medverka i studien. Hör av er om ni har frågor eller funderingar!
Avskiljes och lämnas till skolan så snart som möjligt (under vecka 20)

ANGÅENDE DELTAGANDE I STUDIEN ”ELEVSKAP OCH ELEVSKAPANDE” 
PÅ BERGSMANSSKOLAN VT 2006

Ja, mitt barn kan delta i studien på ovanstående villkor   

Nej, jag vill inte att mitt barn ska delta i forskningsstudien   

Barnets namn: ______________________________________ Klass: _____________

Förälders namn: ________________________________________________________

TACK!

1 Fingerat namn
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Bilaga 2.

Exempel på intervjubearbetning 
Aron, Alfred, Anja & Amina, 2006 05 17

UTSKRIVEN INTERVJU EXEMPEL PÅ BEARBETNING

---
A: Det låter ju konstigt nu när man spelar in.
I: Ja, det gör det. Man hör ju inte sin egen röst 
på samma sätt, den hör man inne i sitt eget 
huvud på nåt sätt.
A: Ja
I: Då brukar man tycka att man låter lite 
konstig.
A: Joo (på inandning)
I: Men vi lyssnar på en snutt av det här sen 
också.
A: Mmm.
I: Så ni får höra lite
A: Mm.
I: För sen kommer jag att vara här, nu ända fram 
till examen och avslutningen.
A: Mm. Okey.
I: Först så skulle jag vilja att ni…för att jag ska 
känna igen era röster nu på den här skivan så vill 
jag att ni berättar vad ni heter och hur gamla ni 
är. Det är ingenting som kommer att komma 
med sen i nån bok eller så. Det är bara för att jag 
ska kunna hålla reda på er. 
A: Mm.
I: Ska vi börja med dig? 
A: Jag heter Aron och jag är åtta år, snart nio. 
I: Hmm?
Al: Ehh, jag heter (otydligt) och är också snart 
nio.
I: Alfred. Mm.
An: Jag heter Anja och är åtta år, snart nio.
I: Ha?
Am: Jag heter Amina och jag är åtta år, jag är 
snart nio.
I: Amina?
I: Vilka fina namn ni har!
A: Tackar! (Någon annan säger också tack och 
barnen småskrattar)
I: Hör ni, jag har funderat mycket på det här
med att vara barn och vara skolelev och gå i 
skolan – för dels har ju jag jobbat i skolan, 
jättelänge, men nu var det flera år sedan jag var 
lärare faktiskt, och så har jag tänkt tillbaka på 
hur det var när jag gick i skolan. Och det är 
länge sen.
A: Mm.

Aron tar ordet först och är den i gruppen som 
samtalar med mig. Övriga sitter tysta. Jag 
säger något – Aron ger mig sitt bifall. Mönstret 
upprepas. 
Ansvarsdiskurs.

Jag föreslår att Aron ska börja presentera sig, han 
är ju den av eleverna som tagit initiativet.

Alla eleverna upprepar Arons sätt att presentera 
sig. Alfred tvekar en smula och uttalar sitt namn 
otydligt.

”Snart nio” x 4.

Vem säger ”tackar” mer än Aron? De andras 
reaktion? Skratt (vilken typ?)
Ansvarsdiskurs, duktiga-pojken-diskurs



241

UTSKRIVEN INTERVJU EXEMPEL PÅ BEARBETNING

I: Och så har jag blivit intresserad av om…om 
det är annorlunda att vara elev idag – elev kallas 
man ju för när man går i skolan – (allmänt bifall 
från barnen) och då har jag lite frågor som jag 
vill ställa till er som jag vill höra vad ni tycker 
om
A: Mm.
I: Och är man många som sitter i en grupp så 
här brukar det vara bra att man går runt så här, 
så får alla säga sitt, så att det inte är en eller två 
som pratar (allmänt bifall från barnen)
I: Tycker ni att det är nåt riktigt spännande som 
nån annan säger så ni vill prata på en gång, då 
gör ni det.
A: Ja. Men vi kan ju vänta tills den andra har 
pratat färdigt i vilket fall.
I: Ja, det är ju bra. Så hör jag bättre. (Vi skrattar 
tillsammans)
I: Nu tänker jag börja med att fråga så här: Hur 
vet man – när man är barn och går i skolan - om 
man gör rätt och när man gör fel? Hur får man 
reda på det, å-å… Hur är det? Om ni tänker på 
att ni sitter inne och…ni sitter i klassrummet, 
säger vi. Så sitter ni och – jobbar med nånting, 
ni pratar med era kompisar och lite så där. Och 
så vet ni helt plötsligt: det här var fel! Va-vad är 
det som har hänt då för nånting? Och hur får ni 
reda på att det är fel?
A: Ja, jag tänkte du att vi jobbar i matteboken, 
eller?
I: Ja, det kan det vara, vi kan ta det som 
exempel.
A: Det var /---/…att om det är två olika tal, 
minustal, tal som blir samma sak. Då får man 
tänka att nåt av det här blir fel och då måste 
man räkna /---/ lite till.
I: Och det ser du själv?
S: Ja. Eller det är ganska enkelt och se, det är typ 
21-2 på ena sidan, och 30-2 på den 

Aron instämmer.

Här kan alla vara med och ge sitt bifall. De 
känner till att de kallas elever och visar också att 
de är välvilligt inställda.
Aron samtycker.
Jag föreslår en sak…

…Aron protesterar… 

…jag bifaller han protest…och alla andas ut. Vi 
är ”sams” trots Arons inlägg.
Jag introducerar temat: rätt och fel i 
klassrumssituationen.

Aron tar ordet och associerar till matteboken och 
undrar om han förstått mig rätt. De andra sitter 
tysta.

MATTEBOKEN	–	MINUSTAL	–	RÄKNA	–	
GANSKA	ENKELT	–	DÅ	SER	MAN
Kunskapsdiskurs.



242

Bilaga 3.

Alldered’s och Burman’s analysschema

Alldered & Burman i Green & Hogan eds. (2005) s. 187, hänvisar till arbeten av Parker 
1992 och 1994 samt Burman, 1992 och 1996 när de konstruerat den diskursanalytiska 
modellen nedan. 

Table	10.1	Conducting	discourse	analysis:	A	summary	of	analytic	stages	drawn	from	
Parker (1992, 1994) and Burman (1992, 1996)

 1. Produce a written text (e.g., transcript) and reflect on processes involved in its produc-
tion.

 2. ‘Free associate’ with the text. Consider surprising and unsurprising connections and 
reflect upon the perspectives from which they derive.

 3. Indentify ‘objects’ constructed by elaborating the nouns in the text. Consider the mea-
nings and values implied.

 4. Examine the relations between objects.

 5. Explore to whom the text is addressed and how the reader is positioned.

 6. Identify the different subject positions within the text and elaborate the rights and 
responsibilities that accompany each. Consider what can be said from each position 
and how this might function.

 7. Examine the relations between subjects.

 8. Examine the understandings that form connections between and among subjects and 
objects. Consider whether there are alternative versions of this relationships (discour-
ses) in the text.

 9. Consider the values and institutions that are reinforced or undermined by these dis-
courses.

 10. Consider who gains and who loses within each discourse, and map any relations of 
hierarchy, including og knowledge and or authority.

 11. Consider whether these discourses allude to alternative accounts and what this sug-
gests about how they function culturally.

 12. Reflect upon the political values and relations (discourses) that enabled articulation of 
the last three stages, and the personal investments in these perspectives and particular 
analysis.
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Egen översättning från engelskan:

Tabell 1. Att utföra en diskursanalys: En summering av analytiska steg hämtad från 
Parker (1992, 1994) och Burman (1992, 1996)

 1. Producera en skriven text (transkriberad text) och reflektera över de processer som in-
går i producerandet av denna text.

 2. ”Associera fritt” i texten. Överväg både överraskande och förväntade samband och 
reflektera över vilka olika perspektiv de härrör ifrån.

 3. Identifiera ”objekt” genom att i detalj genomarbeta de substantiv som återfinns i tex-
ten. Fundera kring meningar och värderingar som antyds.

 4. Undersök relationen mellan objekten.

 5. Fråga till vem texten vänder sig och vilken position läsaren får.

 6. Identifiera de olika subjektspositionerna i texten och undersök noga de rättigheter och 
skyldigheter som följer med de olika positionerna.

 7. Undersök relationerna mellan subjekten.

 8. Undersök de förståelser som bildar samband mellan subjekt och objekt. Fundera över 
om det finns alternativa versioner av dessa relationer (diskurser) i texten.

 9. Överväg vilka värderingar och institutioner som förstärks eller undermineras av dessa 
diskurser.

 10. Fundera över vem som vinner respektive förlorar inom var och en av dessa diskurser 
och kartlägg alla hierarkiska relationer, inklusive kunskap och auktoritet.

 11. Ställ frågan huruvida dessa diskurser anspelar på (åsyftar?) alternativa berättelser och 
vad detta betyder för hur de fungerar kulturellt. 

 12. Reflektera över politiska värderingar och relationer (diskurser) som möjliggör ett för-
tydligande av de tre sista stegen samt personliga investeringar i dessa perspektiv och i 
denna specifika analys. 
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Vad är det egentligen som kännetecknar en ”lyckad” och ”bra” skolelev? Frågan har en mängd 
olika infallsvinklar och svaret beror naturligtvis på vem som ställer frågan och vem som blir 
tillfrågad. I skolans värld florerar en mängd olika diskurser med olika synsätt på vad som 
betraktas som gott, rätt och sant gällande barn, ungdomar och utbildning. Skolflickor och 
skolpojkar lever i en ström av diskurser och det gäller att som elev lära sig de regler som styr 
uppträdandet i olika sammanhang. För att vara accepterad och betraktas som normal av sin 
omgivning, behöver den enskilda eleven lära sig att bemästra en mängd olika sammanhang 
inom ramen för skoldagen. Troligtvis existerar en mångfald föreställningar om hur idealeleven 
bör vara, det vill säga den elev som på ett eller annat sätt tjänar som föredöme för andra 
elever. Avhandlingen fokuserar några av de olika krafter eller auktoriteter som medverkar till 
formandet av skolans elever. Den bygger på två studier – en läroplansstudie och en elevstu-
die – vilka speglar olika föreställningar om den ”rätta” och ”lyckade” eleven. I läroplansstudien 
ställs frågor till två läroplaner, Lgr 69 och Lpo 94, gällande vilka önskvärda  förmågor och 
egenskaper som idealeleven bör uppvisa. Elevstudien riktar sitt intresse mot vad tjugotvå 
nioåriga elever själva har att berätta om att lyckas respektive misslyckas som skolpojke eller 
skolflicka. De båda studierna betraktas sedan i ljuset av varandra, där läroplansdiskursens och 
elevdiskursens idéer om den goda eleven diskuteras. 
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