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Abstract 
 
 
Recent research in classrooms has often had its focus on the pupil, the individual, and not on 

the different groups of students that exist. In a classroom there are normally several different 

groupings, each one having its own personal attitude towards the current lesson. If there had 

been more research we would find it easier to understand why pupils sometimes behave the 

way they do. 

The purpose of this essay is to analyze how pupils` social relations create groupings. 

Furthermore I intend to investigate how and why pupils show their belonging to a certain 

group. 

 

The two questions of the essay are: 

1. How pupils� social relations appear in a classroom? 

2. What strategies do the pupils use to indicate their belonging to a grouping? 

 

My final conclusion is that the pupils� social relations appear in groupings, in which a certain 

standard dominates how the pupil should behave during a lesson. The members of a group use 

the same strategies to show their group belonging. For example, it can be different attitudes to 

the teacher�s lesson that mark a grouping. 
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1. Inledning 
 
I den här uppsatsen kommer elevers sociala relationer att undersökas. Platsen är ett klassrum 

på en högstadieskola i Stockholm, årskurs sju. Mycket forskning har genomförts för att 

studera elevers sociala relationer, men precis som samhället i övrigt är inte elevers 

socialisation statiskt. Förändringen är konstant och elevers uppträdande och grupperingar 

ändras också. Därför är en kontinuerlig uppdatering av yttersta vikt. Speciellt betydelsefull, 

enligt min mening, är det i högstadiet på grund av den känsliga period av livet som eleverna 

befinner sig i. En tonårings beteende kan verka irrationellt ur en vuxens perspektiv. 

Forskningen erbjuder en hjälp att förstå olika mönster och grupperingar som uppdagas i det 

vardagliga arbetet i skolan. Utan aktuell forskning skulle en förståelse för elevers sociala 

relationer vara betydligt svårare. 

 Ur ett lärarperspektiv är det också intressant att studera elevers sociala relationer. 

Orsakerna är flera. Genom forskningsresultat kan läraren erhålla en större förståelse för 

grupperingarna i klassrummet, vilket i sin tur kan underlätta hanteringen av en klass i 

samband med ett lektionsprojekt. Läraren får även möjligheten att upptäcka vad det är som, i 

slutändan, bidrar till grupperingar i klassrummet, även om inte all forskning är applicerbar i 

alla miljöer. En förståelse för vad som är betydelsefullt inom klassrummets grupperingar 

underlättar kommunikationen mellan lärare och elev. 

 

1.1 Syften och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera hur elevers sociala relationer skapar 

grupperingar. Syftet innefattar även att söka förståelse för vad som är av vikt i de sociala 

relationerna, det vill säga hur och varför eleverna visar sitt medlemskap till en specifik grupp. 

 Uppsatsens frågeställningar är de följande: 

1. Hur ser elevers sociala relationer ut i ett specifikt klassrum? 

2. Vilka strategier använder eleverna för att markera sin grupptillhörighet? 

 

2. Metod och metoddiskussion 

För att samla in empirin till studien har jag valt att observera min egen spanskklass, en grupp 

som består av elever från två olika klasser, i årskurs sju på en skola i Stockholm, 

Stockfallsskolan. Jag har valt två tillvägagångssätt för att studera klassen i fråga. Det första 

sättet är att observera klassen under lektionstid, deltagande observation, och det andra är att 
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intervjua fyra utvalda elever. Valen är gjorda på grund av uppfattningen att 

tillvägagångssätten har fungerat väl i liknande forskning som rör skolungdomar (se aktuell 

forskning). Jag utvecklar tillvägagångssätten längre ner. I uppsatsen hänvisar jag till min roll 

som forskare genom första person singular, det vill säga jag. När jag diskuterar rollen som 

lärare använder jag mig av tredje person singular och skriver läraren. Orsaken är för att 

tydliggöra skillnaden mellan min roll som forskare och lärare. Jag behandlar eleverna som 

tomma ark. Med det menar jag att ingen undersökning gjorts om uppväxtförhållanden, 

etnicitet, vilken klass eleverna går i normalt på Stockfallsskolan etc. Uppsatsen utgår enbart 

ifrån observationer och intervjuer.  

 Valet att observera just denna klass har jag gjort för att spanskgruppen är mer komplex 

än de andra grupperna jag undervisar. Det finns olika typer av elever: pratiga, tysta, 

studieintresserade, de utan intresse och så vidare. I de andra grupperna finns det även 

skillnader, men inte i den utsträckningen som i valda klass. Jag fann det intressant att 

observera just denna klass av förmodan att det skulle utgöra en bra grund i forskningen om 

elevers sociala relationer, och som jag kan ha användning av i mitt yrke.  

Mitt upplägg var att observera sex lektioner. På grund av min roll som lärare kunde jag 

inte observera varenda minut av lektionerna. I samband med varje observation valde jag att 

fokusera mig på: inledningen av lektionen när eleverna kommer in till undervisningen, en 

period i mitten av lektionen då de i regel jobbade med uppgifter och i slutet innan lektionen 

avslutades. Vid tillfälle antecknade jag mina iakttagelser på en gång annars skedde det direkt 

efter lektionernas slut. Jag antecknade även detaljer som jag upptäckte under övrig lektionstid, 

fast fokus låg på de tre nämnda skeden under lektionen. Detta skedde under en två veckors 

period, vilket jag fann tillräckligt med tanke på studiens omfång.  

Jag är medveten om faktumet att jag är lärare till de observerade och att det har hämmat 

observationen. Jag har inte kunnat fokusera mig till 100 % på att enbart observera de sociala 

relationerna i klassrummet, på grund av de åtagande jag har som lärare till klassen. Det har 

säkerligen inträffat intressanta observationsmöjligheter som jag inte har upptäckt på grund av 

pågående undervisning. Dessutom har jag en redan stor kännedom om klassen, genom 

tidigare lektioner men också på grund av att många elever uppträdande och prestationer i 

skolan diskuteras flitigt på arbetslagsmöten. Just kännedomen om klassen kan ha påverkat 

objektiviteten i rollen som forskare. Ett problem kan ha varit att jag, oavsiktligt, har försökt 

observera och leta efter förutfattade handlingar av vissa elever. Ambjörnsson hävdar att 

forskaren alltid är �en del av det som studeras� (2003: 44). Hon menar att analysen påverkas 

av forskarens förförståelse och erfarenheter (ibid.). Min position som lärare för klassen 
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innebär att jag har förförståelse av eleverna som studeras på grund av all tid jag redan har 

tillbringat tillsammans med de observerade. Dessutom har jag erfarenhet av klassen och jag 

har inblick i hur eleverna är och vilka de umgås med. Detta innebär att en etnograf som inte 

har haft någon tidigare relation till klassen, kanske skulle ha fokuserat på andra perspektiv av 

elevernas grupperingar än de som jag har uppmärksammat som deras lärare. Även eleverna 

har förutfattade meningar om sin lärare vilket påverkar dess agerande mot mig som etnograf. 

Till skillnad från Ambjörnsson, som inte hade ett tidigare förhållande till de studerade 

eleverna i sin forskning, har eleverna redan skapat sig en uppfattning om mig som lärare 

under flera månader.  Med vetskapen om detta har jag dock gjort mitt bästa för att avskärma 

mig från tidigare uppfattningar och erfarenheter jag har om eleverna, och tagit en så objektiv 

roll som möjligt i mina analyser och observationer.  

Jag tror dock även att min roll som lärare för den undersökta klassen har varit positivt 

för min studie. Garpelin funderar om svårigheterna att få tillträde �till andras självklara 

hemmaplan� (1998: 60), det vill säga att bli accepterad av eleverna. Det problemet har jag inte 

erfarit då jag, enligt min åsikt, är en �naturlig� del av klassrummet. De accepterar min närvaro 

i klassrummet för att jag är den ordinarie läraren och inte en forskare som sitter i ett hörn och 

observerar och antecknar allt de gör: de känner sig trygga med mig. Detta gör det troligen 

lättare för dem att öppna sig inför mig, samtidigt som det blir svårare för dem att spela en roll 

som inte visar upp deras rätta �jag�.  

Dilemmat som jag berör, att studera sin egen elevgrupp, kräver vissa 

försiktighetsåtgärder. Därför är alla namn i uppsatsen fingerade för att skydda elevernas 

integritet. Likaväl är inte namn på skolan heller autentiskt. Innan den deltagande 

observationen skulle börja berättade jag för eleverna om min uppsats och vad den skulle 

handla om. De blev informerade att jag skulle observera dem för uppsatsen och frågade om 

det var okej för alla � ingen hade något att invända. De fick även informationen att alla skulle 

framträda med fingerade namn. 

 Jag har valt att intervjua fyra elever ur klassen: Gunilla, Ali, Sean och Lina. Jag 

berättade inför hela klassen syftet med intervjuerna. Jag valde nämnda elever för att de var 

klart mest positivt inställda till att bli intervjuade när jag frågade om det fanns någon som var 

intresserad att ställa upp. Valet att intervjua de fyra valda eleverna var också att de 

representerar ett brett spektra i klassen, det vill säga att de fyra skiljer sig från varandra i fråga 

om inställning under lektioner. Gunilla och Ali är båda �pratiga� och tar mycket plats i 

klassrummet och är inte speciellt intresserade av undervisningen. Sean är den duktigaste 

eleven, sett till provresultat, verbal förmåga, och intresse av att lära sig spanska. Lina är också 
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duktig men ger ett lite mindre engagerat intryck än Sean. I och med att de har olika inställning 

till ämnet hoppades jag få varierade synpunkter till elevers sociala relationer under en lektion 

i spanska.  

Innan intervjuerna fick jag tillstånd av skolans biträdande rektor att intervjua fyra elever. 

Jag pratade enskilt med de fyra utvalda och berättade mer ingående om uppsatsen och 

underströk att det var frivilligt att ställa upp. Eleverna fick med sig hem ett formulär som 

berättade om uppsatsen syfte och att det skulle vara anonymt och att det var frivilligt. Eleven 

och respektive målsman fick skriva på pappret och därmed godkänna elevernas frivilliga 

deltagande. 

 Intervjuerna skedde under skoltid och varade från 25 till 40 minuter. Vi, jag och den 

intervjuade, befann oss ensamma i den ordinarie undervisningssalen. Intervjuerna 

genomfördes när eleverna hade andra lektioner för att de inte skulle behöva missa raster och 

bli störda av klasskompisar. Berörda lärare gav sitt godkännande till frånvaron. Jag och 

respektive elev satt i undervisningssalen och kunde utan avbrott genomföra intervjuerna, 

undantaget var med Gunilla då hennes kompisar vid ett flertal tillfällen knackade på dörren 

för att informera sig om intervjun snart skulle sluta.  

 

Deltagande observation 

Deltagande observation är en metod för att samla in fakta och data till ett valt 

undersökningsområde. Forskaren tillbringar tid hos personerna i en grupp/samhälle för att 

finna förståelse för den observerade kulturen. Metoden innebär att forskaren lever som en av 

medlemmarna i den observerade kulturen för att kunna göra en så objektiv studie som möjligt 

Det vill säga att under en längre tid är forskaren en del av gruppen. Under observationen kan 

observatören vara aktör, vilken innebär att han/hon är med i de observerades aktiviteter, men 

kan även vara på utsidan och därifrån observera och reflektera för att förstå vad som pågår 

(Kullberg 2004: 91).   

 I mitt fall har jag varit på utsidan och observerat. Jag har inte varit en del av de sociala 

relationerna som pågick i klassrummet, utan jag har observerat relationerna mellan eleverna 

från ett lärarperspektiv. Jag har iakttagit och antecknat vad som har inträffat under 

lektionerna. Samtidigt har jag varit en naturlig medlem av den observerade gruppen i 

egenskap av min roll som lärare. Eleverna skulle inte befinna sig i klassrummet om inte jag 

vore där. Med andra ord, min roll som observatör blir naturligt för eleverna eftersom jag även 

är där som deras lärare. 
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Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är ett redskap för att samla in information om det undersökta området. 

Intervjun har inga förutbestämda frågor, utan forskaren har i �tankarna eller [har] nedtecknat 

några områden som ska beröras� (ibid.: 121). Tanken med den kvalitativa intervjun är �att se 

omvärlden genom uppfattningar och tankar hos den personen som intervjuas� (ibid.), och �att 

väcka [�] tankar hos den deltagande så att kunskap utvecklas� (ibid.: 109). Det innebär att 

man kan skaffa sig mer förståelse för den observerade gruppen. Intervjuerna spelas med 

fördel in på band för att så snabbt som möjligt, och i konformitet med talspråksformen, 

transkriberas till text (ibid.: 121).  

 Mina intervjuer var uppbyggda kring ett antal teman som rör elevernas sociala 

relationer: intresset för spansklektionerna, vilka man umgicks med på lektionerna och varför. 

Samtliga fyra intervjuer spelades in på band och transkriberades ordagrant för att analyseras i 

dialog med mina teoretiska utgångspunkter. 

 

3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som har berört elevers sociala relationer är bland annat Skolklassen som ett 

socialt drama av Anders Garpelin, Val av livsstil av Stig-Arne Berglund och Fanny 

Ambjörnssons I en klass för sig. Senast nämnda bok berör visserligen gymnasiet, men är av 

relevans i min studie då Ambjörnsson bland annat fokuserar på hur grupperingar visar sig, 

vilket jag även syftar göra. Den stora skillnaden på ovannämnda författares studier jämfört 

med min är givetvis studiens längd. I och med att de hade längre tid att disponera har de även 

många fler infallsvinklar. Jag har till exempelvis inte kunnat studera elevernas sociala 

bakgrund, vilket de tre författarna lägger stor vikt vid. Således berör jag inte här nedan sådana 

delar som inte är av betydelse för min studie, utan all fokusering ligger på vad som händer 

inom skolans väggar. Jag kommer i undersökningen använda mig av exempel och tankar från 

böckerna för att understryka mina iakttagelser och analyser.  

 I Garpelins bok forskar författaren bland annat om hur eleverna tilldelas och tilldelar 

olika roller i klassrummet när de kommer till en ny klass i årskurs sju. Tillvägagångssättet är 

deltagande observation och intervjuer. Garpelins ambition är att förstå hur olika grupper 

bildas i en klass. Författaren följer en klass från det att de kommer som nya elever, från fyra 

olika mellanstadieskolor, till en ny skola, där de blir klasskamrater, och tills dess att de går ut 

och blickar tillbaka på sin skoltid. I boken går det att läsa om klassbildningsprocessen och de 

olika grupperingarna som bildas i den nya klassen. Garpelin kritiserar att det i Sverige har 
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förekommit lite forskning om ungdomar ut ett grupperspektiv, utan att perspektivet ofta har 

varit individuellt. 

Mellan grupperna förekommer det samarbete och slitningar, även om samarbete är 

ovanligt. Orsaken är enligt Garpelin att eleverna bland annat skiljer sig för mycket åt genom 

olika förhållningssätt till skolan. Garpelin upptäcker att ungdomar generellt sett uppträder 

olika i situationer när läraren är närvarande.  Vissa elever accepterar lärarens undervisning 

och lektionsplanering. I Garpelins studie är det flickorna från Stenåsskolan som står för 

acceptansen. Flickorna från den gruppen är studiemotiverade och behandlar läraren med 

respekt. Stenåsflickornas anda som Garpelin förtäljer om, är att skaffa sig en bra relation med 

läraren och att studera mycket. Det är denna anda som blir den rådande normen i 

klassrummet. Garpelin skriver att många elever har svårt att anpassa sig till denna 

hegemoniska anda. Från Cillaskolan kommer tre pojkar och tre flickor.  Tjejerna blir en 

antagonistisk grupp till Stenåsflickorna. Cillatjejerna stödjer inte den �fjäskiga� attityden och 

blir därmed hänvisade till varandra. Dessa elever visar en distans till läraren men en närhet till 

likasinnade elever. Det förekommer även elever som är oroliga hur andra uppfattar dem, och 

det gäller både kompisgruppen och andra i klassen. Pojkarna från Bertaskolan faller under den 

kategorin. De är studiemotiverade men vill inte få stämpeln på sig att vara �smöriga�. Därför 

tillskriver de Stenåsflickorna den beskrivningen för att undgå den stämpeln själva. Garpelin 

upptäcker i sin studie att samarbete över gruppkonstellationerna är ovanligt förekommande, 

vilket beror på de skilda förhållningssätten.  

Författaren belyser relationen mellan gruppen och individen. I många fall väljer eleverna 

att framträda i grupp i klassrummet, Garpelin benämner det som team. Grupperingarna får 

olika roller i klassrummet, eller scen som forskaren väljer att kalla det, och de tar olika 

mycket plats under lektionstid. I boken använder sig Garpelin av en främre scen och en bakre 

scen. På den främre scen är hela klassen publik till vad som sker och författaren upptäcker att 

det finns informella normer hur eleverna ska uppträda och bemöta uppträdanden. Medan till 

den bakre scenen har bara teamet tillträde och där diskuteras uppträdandet på främre scen. 

Eleverna tolkar situationer olika beroende på vilket team eleverna tillhör. Garpelin menar att 

de olika grupperna påverkar hur elever ska bete sig i sin elevroll på scen.  

Genom att stödja, eller inte stödja framträdandet på klassrumsscenen, kan den enskilda 

eleven, eller gruppen, visa vilket team eleven tillhör. Garpelin kommer fram till att val av 

kamratgrupp påverkar hur man förhåller sig till undervisningen. Författaren skriver att elever 

väljer förhållningssättet till skolan och lektioner utifrån vad eleven själv tänker om skolan, 

men även utifrån vad omgivningen förväntar sig av henne/honom. Garpelin menar att vi 



 11

påverkas �av varandra och genom att se oss själva med den andres ögon blir vi medvetna om 

oss själva� (1998: 58). Forskaren utgår bland annat från Meads idéer att vi genom andra 

personer, och även samhället, får insikt av vad som förväntas av oss. Vi intar sedan en roll 

som överensstämmer med förväntningarna. Asplund, i Garpelin, beskriver det här 

rollövertagandet med ett exempel om två personer: �[v]ad den ena personen gör är ett gensvar 

på vad den andra personen har gjort� (ibid.: 54). Han menar att det råder en interaktion mellan 

de två personerna som påverkar deras handlingar. Rollövertagandet är möjligt kommer 

Garpelin fram till genom gemensamma signifikanta symboler. Med det menar författaren att 

dessa symboler blir en markering för de olika grupperna. 

Garpelin använder klassrummet som en scen där elever kan välja vilket intryck de andra 

eleverna, publiken, ska få av dem. I interaktion utvecklas elevernas rollgestalter och vilket 

förhållningssätt man intar till skolan. Garpelins benämning av scenen har även jag använt mig 

av i denna uppsats, men jag anammar även diskussionen kring rollövertagande. Jag finner det 

även användbart att använda Garpelins observationer i jämförelse med min egen observerade 

klass. Det finns stora likheter om hur Garpelins klass förhåller sig till grupperingar, som jag 

även kunde finna på Stockfallsskolan, Till exempel så förekommer det motsvarigheter till den 

inställning Stenåsflickorna har till lektionsundervisningen och att det blir den rådande 

normen. Skillnaden från Garpelins studie är att i klassen på Stockfallsskolan finns två rådande 

normer. Dels en som liknar Stenåsflickornas, men även en norm som är en direkt motsats där 

elever ifrågasätter lärarens lektionsplanering.  

En punkt som skulle ha varit intressant vore om Garpelin hade studerat medias 

inflytande på eleverna. Enligt min åsikt är media en mycket viktig faktor som påverkar hur 

dagens ungdom positionerar sig i grupper.  Under mina intervjuer och observationer kunde 

jag gång på gång märka starka influenser ifrån det nutida medieutbudet, både i anamning av 

stilar och i språkval.  

  Stig-Arne Berglund koncentrerar sin forskning runt �problembarn� och är i sin studie 

genusinriktad. Forskaren har under flera år följt, intervjuat och studerat sex flickor och åtta 

pojkar. Studien är omfattande och Berglund blir förvånad över att deras liv är mer 

komplicerade än vad han först trodde. Under sina studier upptäcker forskaren att barnen vill 

tillhöra en grupp och uttrycka sin personlighet. Problemet är att de �blir� någon inom 

problemområden, till exempel de elever som bråkar mest.  

Bredvid andra miljöer är skolan ett av de områden han tar upp för att visa hur ungdomar 

positionerar sig och skapar identitet. Berglund förtäljer att skolan, jämsides med familjen, är 

den viktigaste platsen för att utveckla personlighet och identitet (1998: 142). Många av 
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eleverna som forskaren följer väljer att positionera sig som �de som har problem� (ibid.: 208). 

Flickor och pojkar får en negativ roll i lärares ögon, men även en identitet, genom att i skolan 

uppträda på ett icke önskvärt sätt. Flickorna använder olika tillvägagångssätt för att synas och 

att vända skolan ryggen. Provokationer mot lärare, skolk, använda könsord och bete sig 

vulgärt är olika sätt som flickorna utmärker sig på. Flickorna uttalar sig ofta om �de andra�, 

vilket kan innefatta vuxenvärlden inklusive lärare, men även jämnåriga i klassen, som 

flickorna känner att de inte har något gemensamt med. Berglund menar att det är ett 

tillvägagångssätt för att positionera sig och skaffa en identitet. Pojkarna ser enligt författaren 

ofta skolan som �en arena som ständigt inbjöd till maktkamp med vuxenvärlden� (ibid.: 260). 

Typiskt för pojkarna i högstadiet är att de umgås mindre med �de vanliga�, i den här 

meningen mer studieinriktade elever, och att de blir betraktade som �skolans busar� (ibid.). 

Berglund skriver att vara ett problembarn är ett manligt sätt att profilera sig. Vidare förtäljer 

författaren att vara �skolans busar� är en roll man kryper in i (ibid.: 265). Det är en roll man 

tar för att �vara� någon. Berglund funderar över om pojkarnas val att vara �buse� är en 

symbolisk kamp för att inte �manipuleras in i systemet� (ibid.: 261). Likt Garpelin skriver 

Berglund om att sättet man blir bemött på ofta är den bild och självkänsla vi utvecklar av oss 

själva.  

I samtliga av de tre studierna går det att utläsa att skolan är en viktig plats för att skapa 

sig en grupptillhörighet. Eleverna skaffar sig en position i en grupp genom att utmejsla ett 

�jag�, ett �vi� och �de andra�. På så sätt, menar Berglund, kan eleverna �lista� ut vilka de är. 

Eleverna utför symboliska handlingar som ger dem tillhörighet till en grupp, samtidigt som de 

tar avstånd från �de andra�. Detta kan relateras till min egen studie på grund av att eleverna på 

Stockfallsskolan regelbundet pratar om �de andra� och �vi�. Eleverna blir utgrupperade, 

omedvetet, genom att prata om �de stökiga� och �de lugna�.  

 Fanny Ambjörnssons studie, I en klass för sig, handlar om flickor i två olika 

gymnasieprogram: samhällsvetenskapligt (S) och barn och fritid (BF). Forskningen rör sig 

bland annat om hur de två klasserna betecknar kvinnlighet. Genom deltagande observation 

under ett år och kvalitativa intervjuer upptäcker Ambjörnsson skillnader mellan grupperna. En 

given skillnad är att S-gruppen går ett studieförberedande program medan BF-gruppen går ett 

yrkesförberedande. Men under sin studie upptäcker Ambjörnsson även andra skillnader 

mellan grupperna. De två flickgrupperna framställer ständigt den andra gruppen i negativa 

termer.  Den ena gymnasieklassen, S-tjejerna, har en syn på sig själva att de hela tiden måste 

bete sig �kvinnligt�. Den andra klassen, BF-tjejerna, är mer robusta och uttrycker sig och 

beter sig på ett sätt som inte stämmer överens med det �typiska� kvinnliga. Paralleller kan 
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dras till min studie. När BF-flickorna betraktas som avvikande för att de inte uppträder 

�kvinnligt� så kan en likhet skönjas med ungdomarna som inte beter sig som �goda� elever ur 

ett lärarperspektiv, det vill säga att de inte följer undervisningen.  

S-gruppens sätt att uppträda betraktas som normalt både av lärare och av elever. Deras 

motpol blir de andra tjejerna i BF (Ambjörnsson 2003: 78). Flickorna i BF blir således 

betraktade, även av sig själva, som avvikande genom deras högljudda beteende. Dessutom 

uppfattar Ambjörnsson det som att BF-tjejerna blir behandlade som annorlunda av skolan 

jämfört med andra elever. Forskaren anser att orsaken är att de inte passar in i mallen för hur 

duktiga elever ska uppföra rent studiemässigt och i rollen som kvinnor. Ambjörnssons 

iakttagelser är av intresse då det finns elever på Stockfallsskolan som liknar BF-flickorna i 

deras stil.  

 BF-elever, både pojkar och flickor, hamnar ofta i dispyt med olika lärare. Författaren 

tolkar det som ett avståndstagande mot lärarens tillsägelser (ibid.: 85) och auktoritet. 

Ambjörnsson skriver att attityden kan vara ett svar på hur de själva finner sig behandlade av 

skolan. BF-tjejerna språkval är kryddat med svordomar och könsord. Jargongen är hård 

mellan flickorna men Ambjörnsson iakttar att det som av en utomstående kan betraktas som 

verbala påhopp, är ett tecken på att personen är en del av gemenskapen. Ambjörnsson 

iakttager att deras verbala jargong är en del av gruppens socialisation. Den här delen om 

språkvalet är av intresse för min studie på grund av att den hårda attityden hos BF-eleverna 

även förekommer på Stockfallsskolan. 

Jag finner det förvånande att Ambjörnsson skriver att jämförelsen mellan grupperna inte 

sker på en symbolisk nivå. Jag ifrågasätter den ståndpunkten då bland annat kläder och 

kroppen används som redskap för att positionera elever enligt författaren själv. Hade 

Ambjörnsson använt sig av symboliska teorier kunde hon ha erhållit en djupare studie.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Vid analysen av insamlad data har jag valt att använda mig av ett teoretiskt perspektiv. 

Perspektivet är den symboliska interaktionismen och jag kommer tillämpa teorin för att 

analysera elevers sociala relationer i klassrummet. 

  

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en gren inom socialpsykologi. Angelöw och Jonsson förklarar att 

socialpsykologi �handlar om förhållandet mellan individ och samhälle� (2000: 9).  Vidare 
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skriver författarna att med hjälp av socialpsykologi går det att �förklara samspelet mellan 

individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället� (Ibid.). Samhället kan 

utgöras av människor i grupp eller individuellt, materiella ting och institutioner i samhället, 

till exempel skolan (ibid.). 

 Symbolisk interaktionism är ett av de teoretiskt perspektiv som finns inom 

socialpsykologi. Angelöw och Jonsson skriver att �[d]en symboliska interaktionismen ser 

människan som en symbolförmedlande varelse, som i växelverkan med andra skapar sitt 

medvetande och sin jaguppfatting� (Ibid.: 19), där en individ �tolkar alla de symboler som 

används i samspelet mellan människor� (URL 1) för att förstå samspelet.  

Angelöw och Jonsson, har sammanfattat den symboliska interaktionismen i tre punkter 

(2000: 20). Om en person ämnar studera mänskligt beteende måste han/hon göra 

undersökningen i en naturlig omgivning och med fokus på aktörens perspektiv. Forskaren 

måste således befinna sig i en miljö där aktören normalt vistas och försöka förstå det som 

inträffar i miljön sett ur aktörens ögon. Andra punkten beskriver att betydelse och värde har 

uppkommit genom �växelspelet mellan människor och mellan människor och ting�. Våra 

upplevelser och andras åsikter har format våran syn på ett visst ämne. Angelöw och Jonsson 

tar upp ett exempel om miljöförstöring. Genom att prata med personer och att själva iaktta 

skapar vi oss en uppfattning om miljön. Det råder alltså ett växelspel mellan personer, men 

även mellan miljön och iakttagaren. Slutligen skriver de att individen inte är en passiv 

�mottagare av innebörder och betydelse� av tidigare socialt samspel. Varje person skapar 

egna tolkningar och nya innebörder av olika situationer. Får vi ny information om till exempel 

miljön och ser förändringar i den, processar personen intrycken och skapar en ny uppfattning. 

 Inom den symboliska interaktionismen finns det ett antal centrala begrepp som är 

relevanta att definiera. Dessa kommer att användas som analysverktyg för att belysa och 

analysera elevernas sociala relationer under de sex lektioner då jag genomför deltagande 

observation. Dessa begrepp är: jaget, de andra, scen och roll.  

 

4.1.1 Jaget och de andra 

Inom den symboliska interaktionismen handlar jaget om den egna personen. Genom att 

umgås med andra människor utvecklar vi jaget. Angelöw och Jonsson menar att en människas 

självmedvetande utvecklas i socialisation med andra, och att han/hon intar �samma attityd 

gentemot sig själv som andra har gentemot henne� (Ibid.: 21). Imsen förklarar det att �[v]i har 

förmåga att tänka oss in i den andres ställe och se oss själva från den andres synvinkel� (2000: 

353). Ett annat sätt att uttrycka det nämner Boglind, i Månsson (red), att individen �blir en 
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handlande genom andras reaktioner på henne själv� (1995: 151). Vi �anpassar� oss dock inte 

till allas reaktioner och allas värderingar inverkar inte på självuppfattningen. Personen måste 

ha betydelse för jaget, till exempel en lärare (Imsen 2000: 353), eller klasskompisar. 

 I skolans värld skulle man kunna till exempel ta eleven som alla förväntar sig ska vara 

stökig. I och med de andras förväntningar uppfyller eleven det �önskade� beteendet: det är ju 

vad alla förväntar sig. Eleven ser på sig själv med den andres ögon och uppmärksammar en 

stökig elev. Nu vet eleven hur hon/han �är� och förverkligar jaget som stökig elev. 

Begreppet de andra handlar om hur en grupp eller ett samhälle ger individen jaget (URL 

2). Jaget �uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade andra som en 

helhet, vilken består av samhället eller gruppen� (ibid.).  

Angelöw och Jonsson visar med ett exempel hur det kan fungera i skolan. När man 

identifierar sig som student, eller högstadieelev, blir alla som har inflytande för personens 

�status som student� den generaliserande andre, eller de andra, det vill säga lärare, 

klasskamrater, föräldrar och så vidare (2000: 22). De andra kan således, i denna uppsats, 

innefatta de andra i den egna gruppen och även de andra grupperna och lärare. 

För att analysera elevers sociala relationer kommer begreppen jaget och de andra till 

användning. Anledningen är att det är möjligt att elever uppträder på visst manér i 

klassrummet på grund av att de ser sig själva, jaget, genom sina klasskamraters eller lärarens 

ögon, de andra och då kan begreppen analysera uppträdandet.  

 

4.1.2 Scen och roll 

Ordet scen är hämtat ifrån den dramaturgiska skolans företrädare Erving Goffman. Goffman 

väljer att betrakta det sociala spelet som ett skådespeleri. Han menar att människor, liksom 

skådespelare, �på scenen framträder [�] på ett sådant sätt som [de] vill framstå inför andra� 

(ibid.: 24). Personen ikläder sig en roll och spelar den på scen. I Goffmans terminologi finns 

det både en främre och bakre scen, vilket Garpelin använder sig av. Främre scen handlar om 

det ovan beskrivna: �hur vi vill framstå inför andra� (ibid.). Medan bakre scen, menar 

Garpelin, bara är öppet för dem som är med i teamet, det vill säga de olika grupperingarna 

som finns (1998: 53). Här diskuterar man framträdanden som har skett på främre scen och 

vad som verkligen var avsikten med skådespelarens framträdande (ibid.). 

 Främre scen i klassrummet blir �skådespelet�. Scenen är vald från ett lärarperspektiv 

vid lektionsgenomgång. Rollerna, som eleverna har i klassrummet, blir hur olika elever väljer 

att framstå genom sättet att prata och synas. Bakre scen är, i detta fall, vad eleverna berättade 

under intervjuerna, formella som informella och observationer.  
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För att analysera uppträdandet på scenen, klassrummet, och vilka strategier elever 

använder sig av under lektionsgenomgång, med andra ord, vilken roll de intar, kommer 

analysverktygen och begreppen scen och roll väl till pass.  

 

5 Resultatredovisning 

I samband med sammanställningen av mina observationer kunde jag urskilja tre elevgrupper 

och två ensamma elever. Eftersom studien rör grupperingar väljer jag att inte kommentera de 

ensamma eleverna. Den första gruppen utgörs av 11 elever, det vill säga halva klassen. Det är 

den enda grupp som inte är könshomogen. Jag har valt att kalla gruppen �de tuffa�. 

Medlemmarna är: Mohammed, Ali, Conny, Mustafa, Abraham, Maria, Annika, Malin, 

Gunilla, Yasmina och Mona.  

 Den andra gruppen består av sex pojkar: Sean, Carl, Tom, John, Jonas och Johan. 

Gruppen går under namnet �de snälla�. 

Den tredje gruppen består av tre tjejer: Sofia, Åsa och Lina. Gruppens namn är 

�tjejgruppen�. 

Jag delar in resultatredovisningen i två delar. Den första delen är de deltagande 

observationerna och den andra delen är intervjuerna. Under varje del behandlar jag var grupp 

för sig, men i båda delarna under varje grupp finns det tre underrubriker: språk, inställning till 

lärarens lektion och stil.  

 

5.1 Deltagande observation 

 

5.1.1 �De tuffa� 

Denna elevgrupp tar mest plats i klassrummet. Man kan dra paralleller till Stenåsflickornas 

dominerande ställning i Garpelin (1998), med den väsentliga skillnad att här är den 

dominerande gruppen �de tuffa�, som håller i taktpinnen. Till skillnad från Stenåsflickorna 

accepterar de inte lärarens lektioner. Flertalet av eleverna är betraktade som �problembarn� på 

Stockfallsskolan. Ett specifikt kännetecken för gruppen är hög frånvaro och sena ankomster 

till lektion. Deras studiemotivation är begränsad och de söker ständigt tillfällen att försvinna 

från lektioner. Berglund skriver att konflikter, som till exempel prat, frånvaro och 

toalettbesök, är tillvägagångssätt för att positionera sig (1998: 207). Det är nästan uteslutande 

medlemmar ur den diskuterade gruppen som försvinner ut under genomgångar. I gruppen 

finns det en klar ledare: Gunilla. När hon pratar lyssnar de andra gruppmedlemmarna. Ett 

exempel är under en filmvisning då �de tuffa� under långa stunder är pratiga. Abraham, 
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Conny och Maria pratar relativt högt. Lärarens tillsägningar ignorerar de normalt, men när 

Gunilla säger till dem blir de snabbt tysta, även om de börjar prata återigen en stund senare. 

 

Språk 

�De tuffa� har en hård verbal jargong mellan medlemmarna. Ett exempel är under en 

filmvisning när Malin säger till Abraham: �håll käften annars knockar jag dig�. 

Samhörigheten uppenbarar sig tydligt då �de tuffa� på ett flertal sätt visar sitt medlemskap 

inom gruppen med liknande kommentarer. I Ungdomskultur: identitet och motstånd går det 

att läsa att det finns flera tillvägagångssätt, bland annat jargong, mimik, kläder och musik 

(Fornäs et al. 1984: 17). Elevernas språkval när de socialiserar kan alltså markera 

grupptillhörighet.  

Jargongen mellan tjejerna och killarna är hård. �De tuffas� attityd påminner i stor 

utsträckning om BF flickorna som Ambjörnsson skriver om (2003). Precis som BF flickorna 

använder sig �de tuffa� tjejerna och killarna �av ett språk kryddat av svordomar, sexuella 

anspelningar, och skämt om prutt och bajs� (ibid.: 53). Ett typiskt exempel är när klassen ska 

gå igenom olika kroppsdelar på tavlan och läraren frågar om någon redan kan några 

kroppsdelar på spanska. �De tuffa� hinner vräka ur sig X antal könsord innan läraren lugnar 

ner dem. Könsord och andra sexuella anspelningar tillhör vardagen hos �de tuffa�. Berglund 

menar att ett sådant beteende kan ses symboliskt för �att markera självständighet� (1998: 

211). 

Personerna i Berglunds bok använder språket, sinsemellan och emot läraren, för att 

understryka sin grupptillhörighet. Berglund skriver om elever som offentligt utmanar läraren 

och försöker förlöjliga henne/honom inför klassen (1998: 207). Samma mönster går att finna 

bland flera av �de tuffa�. Om man lyckas chockera ordentligt, med exempelvis en kommentar, 

då observerade jag att den fällda kommentaren diskuterades ingående. 

Just en sådan kommentar levererar Annika mitt under en lektionsgenomgång. En annan 

flicka, Malin, frågar mig varför jag är röd på halsen. Annika blixtsnabba kommentar är: �han 

har haft hårt sex med sin flickvän på ett skrivbord�. Den direkta effekten uteblir på grund av 

lärarens tillrättavisning, men flera gånger under efterföljande lektioner ger �de tuffas� 

medlemmar indirekta kommentarer på incidenten sinsemellan.  
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Inställning till lärarens lektion 

Det är uppenbart att observera vad flickorna och de flesta av pojkarna tänker om spanskan. De 

visar öppet sitt missnöje under lektionsgenomgångar genom att klaga på att det är tråkigt, att 

läroboken är värdelös och att det bara är grammatik. Ali säger innan en 

grammatikgenomgång: �det är det här som vi hatar�. Andra tillvägagångssätt för att visa sitt 

missnöje är att i smyg försöka lyssna på musik för att �slippa� undervisningen. �De tuffa� är 

den enda gruppen som öppet ifrågasätter lärarens lektionsprojekt. Maria och Annika vägrar 

till exempel att deltaga i en spansk variant av Simon says: en lek som går ut på att följa 

lärarens instruktioner om han säger Simon says innan uppmaningen. Ett exempel är om 

läraren säger: �Simon says � pick up a pen� så ska deltagarna ta upp en penna. Hade läraren 

bara nämnt uppmaningen och inte sagt Simon says så ska deltagarna inte utföra tillsägelsen. 

�De tuffas� förkärlek för konversation är ett ständigt orosmoment för ordningen. Varje 

lektionsgenomgång måste avbrytas ett flertal gånger för att tillrättavisa medlemmarna när de 

sitter och diskuterar allt annat än spanska, vilket inte sker med de andra grupperna. 

 

Stil 

Gruppens kvinnliga medlemmar klär sig gärna i tajta tröjor och jeans. Pojkarna väljer en mer 

hiphop orienterad stil med keps, �baggy� jeans, collegetröja eller t-shirt. Medlemmar ur båda 

könen kan även välja att bära stora träningsbyxor, i regel gråa. �De tuffa� kommenterar ofta 

medlemmarnas klädesval: pris och märke diskuteras flitigt. Min observation är att �de tuffa� 

lägger stor vikt vid kläder, speciellt dyra märkeskläder. Till exempel observerar jag en dag när 

Mohammed kommer sent. På sig har han en ny Johan Lindberg tröja � ett dyrt klädesplagg. 

Om förseningen är ett medvetet val för att få uppmärksamhet vet jag inte, men effekten låter 

inte vänta på sig och Maria utbrister: �hur länge har du haft den tröjan�? �Ett tag�, svarar 

Mohammed till synes oberörd, dock framkommer det senare att tröjan var ny. Effekten av 

Mohammeds nya tröja blir att flertalet av �de tuffas� medlemmar flitigt diskuterar olika 

märken och priser. 

 Vänner utgör en viktig plattform för att markera tillhörighet, speciellt i denna grupp. 

�De tuffas� attityd innebär en hård vokabulärisk jargong mellan deltagarna som är fylld med 

slangord. Vad som kan markera tillhörigheten till gruppen är om man kan bli betraktad som 

farlig, eller få �stämpeln� på sig att man är från �ghettot�. Det går att observera att en av 

eleverna alltid placerar sig långt ifrån Ali, Abraham, Conny, Malin och Annika om tillfälle 

ges. Om eleven sitter nära någon av nämnda elever har han svårt att slappna av. Under 

informella samtal med eleven bekräftas mina observationer.  
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Den hårda jargongen till trots, medlemmarna behandlar varandra ömt på ett fysiskt plan. 

Ett kännetecken som jag observerade för hela gruppen är att de varje morgonlektion ger 

varandra kindpussar. Alla medlemmar utbyter inte den ceremoniella hälsningen varje dag, 

men i regel ger alla �de tuffa� Gunilla en kindpuss. Pojkarna skakar hand eller utdelar kramar. 

Detta beteende förekommer inte bland de övriga observerade grupperna. 

 

5.1.2 �De snälla� 

Gruppens medlemmar är intresserade av spanskan och jobbar på bra, oavsett uppgift. Deras 

attityd kännetecknas av att vara snälla, hövliga, mot varandra och att de är mer studieinriktade 

än �de tuffa�. Emellan varandra busar de ganska friskt, men skämten är oskyldiga och går i 

regel aldrig ut över koncentrationen och inlärningen. Det tydligaste markering på deras 

grupptillhörighet upptäcker jag innan undervisningen börjar. I väntan på att lektionen ska 

starta står de nämligen samlade utanför lektionssalen och pratar sinsemellan. De väljer alltid 

att jobba med gruppens medlemmar och att de pratar med någon utanför gruppen är ovanligt.  

 

 

Språk 

Språkval ger en bra indikation för att se vilken grupp eleverna tillhör. Gruppens medlemmar 

behandlar och pratar med varandra på ett formellt sätt. Under mina observationer kunde jag 

inte en enda gång uppfatta att de svor eller använde könsord. Visserligen förekommer det att 

de skojar sinsemellan men det sker ofta på ett oskyldigt och ofta lite mer infantilt sätt. 

Exempelvis är en ordvits av Sean uppskattad i gruppen. �Jag vet inte� på spanska heter �no 

sé�. Sean frågade Carl vad �no sé� betyder. När han svarar �jag vet inte� kontrar Sean med 

att, på ett skämtsamt, sätt håna honom att han inte vet vad det betyder. Alla gruppens 

medlemmar fann skämtet roligt medan de andra i klassen inte uppmärksammade skämtet. 

Flera av medlemmarna är väldigt tysta inför klassen, men pratar desto mer inom gruppen.  

 I klassrummet försöker �de snälla� även att kommunicera på spanska, vilket �de tuffa� 

till exempel aldrig eftersträvar.  

 

Inställning till lärarens lektion 

�De snälla� följer med i undervisningen på ett sätt som, från ett lärarperspektiv är 

föredömligt. �De snälla� blir även �de tysta� under genomgångar. När undervisning pågår 

sitter de tysta och lyssnar. Garpelin skriver om hur vissa elever tar strider mot lärarens 

lektionsprojekt medan andra �verkar agera i linje� med lärarens planer (1998: 21). �De snälla� 
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ställer sig bakom lektionerna oavsett uppgift. Gruppens inställning till lektioner liknar andan 

hos Stenåsskolans flickor i Garpelins bok där �[l]ärarens auktoritet har fått stå oemotsagd� 

(ibid.: 95).  

 �De snälla� utmärker sig genom att inom gruppen ska man inte bara följa med 

undervisningen, utan det är signifikativt för gruppen att genomföra och lämna in uppgifter 

snabbt framför ögonen på gruppens deltagare. Att även relativt högt kommentera att man är 

klar tillhör kutym enligt mina observationer.  Ett exempel är när klassen arbetar med olika 

verbformer. Sean blir först klar som vanligt. Han tillkallar lärarens uppmärksamhet genom att 

ropa: �Magnus, kan du kolla så jag har gjort allt rätt?� Efter att läraren har granskat hans svar 

hjälper han i sin tur sina kompisar i gruppen. Tillsammans har de snart alla gjort klart 

uppgiften. �De snälla� arbetar allt som oftast för att alla ska bli klara med uppgifterna. Deras 

inställning är att göra klart det läraren säger. 

�De snälla� har, till skillnad från �de tuffa�, en mer personlig relation med läraren. De 

söker uppmärksamhet och vill att läraren korrigerar deras uppgifter. Medlemmarna väljer 

också att hälsa på läraren på spanska, vilket ingen annan grupp gör. Carl, en av killarna, väljer 

vid ett antal lektioner att stanna kvar och göra klart uppgifter i samarbete med läraren. 

Ett exempel är även Tom, en av de tystare i gruppen, som söker en personligare kontakt 

med läraren. Efter en lektion blir han och två andra pojkar kvar. Läraren och eleverna 

småpratar lite allmänt när Tom, utan anledning, frågar läraren: �Böjer man inte tener [ett 

oregelbundet verb] tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen?� Hans svar är rätt, men vad 

som är intressant är att eleverna bara hade lärt sig de tre första böjelserna. Tom har troligen 

lärt sig resterande tre böjningar hemma för att få en personlig kontakt med läraren. Nu har 

Tom och läraren något gemensamt: de kan alla böjningar för tener, vilket ingen annan elev 

kan. 

 

Stil 

Medlemmarnas klädstil är blandad. Sean och Carl har en mer �slapp� stil med hängigare 

byxor och t-shirts med tryck. Tom, John, Jonas och Johans stil är mer strikt. De har i regel 

jeans, vilka inte är hängiga eller för stora, och en tröja utan märke. Likt deras språk är det 

fysiska samspelet mellan pojkarna formellt. De hälsar endast verbalt när de träffas och den 

enda fysiska kontakten som uppstår är när de skojbråkar innan lektioner, och då oftast utanför 

klassrummet. 

 Under observationens gång är det deras �snällhet� som är påtagliga.  De lånar ut pennor 

och sudd inom gruppen, men även till andra elever. Artefakter verkar inte viktigt utan vad 
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som är betydelsefullt är hur man beter sig. Ett exempel är när en pojke börjar gråta under 

lektion så häftigt att läraren avbryter undervisningen. När läraren sitter och pratar med pojken 

kommer Sean och Tom förbi för att undersöka hur det står till. En handling som kan betraktas 

som �snäll�.  

 

5.1.3 �Tjejgruppen� 

Gruppen arbetar allt som oftast tillsammans, men de pratar inte speciellt mycket med 

varandra. Vid fri placering väljer de att sitta bredvid varandra. När det kommer till att 

samarbeta väljer de alltid att arbeta inom gruppen. Två av tjejerna, Åsa och Lina, jobbar alltid 

tillsammans, medan Sofia pendlar mellan att jobba ensam eller med de andra två.  

 

Språk 

Deras språkval är återhållsam och i likhet med �de snällas�. Mot varandra är de artiga. Ett 

exempel på denna artighet observerade jag efter en lektion. När alla elever försvann fort för 

att äta blev flickorna kvar. Sofia frågade Åsa och Lina om de skulle äta lunch tillsammans. 

Flickorna svarade jakande. Exemplet understryker deras artiga relation mellan varandra, men 

även nivån av individens frihet. Denna inställning har jag observerat ett flertal gånger under 

studien. De tar inte varandras närvaro för givet utan respekterar individens val att lämna 

gruppen efter avslutad lektion. Dock kan frågan även tyda på att flickorna inte har en nära 

relation utanför klassrummet, utan att det är just spanskan som binder dem samman. 

 

Inställning till lärarens lektion 

Gruppen är intresserade av spanskan. Vissa lektioner svarar de på många frågor medan de 

andra gånger är mer frånvarande. De svarar inte på lika många frågor som �de snällas� 

medlemmar, men frågar läraren tjejerna någonting kan de allt som oftast svaret.   

I Garpelin går det att läsa att Cillaungdomarna tvingas välja om de ska anpassa sig till 

den rådande klassandan, vilken kan liknas vid �de snällas�, eller ta avstånd. �Tjejgruppen� har 

två inställningar till lektionen: den ena stämmer delvis överens med �de tuffas� ifrågasättande 

attityd, fast inte lika uppenbar, medan den andra påminner om �de snällas�.  

�Tjejgruppen� har således en inställning till spanskan som blir en medelväg jämfört med 

�de tuffas� negativa inställning och �de snällas� positiva. Tjejerna himlar med ögonen när 

någon av �de snälla� svarar på en alltför enkel fråga. Tjejerna svarar ofta på frågor som är av 

svårare natur. Gruppen visar både en �pluggig� sida och en sida som mer är avståndstagande.  
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Ett exempel är när klassen tränar på att skriva vykort och de har klara instruktioner på 

vad som ska inkluderas i vykortet. �Tjejgruppens� medlemmar skriver alla fler punkter än de 

obligatoriska och frågar hur man ska formulera verbböjelser som de än inte lärt sig. En annan 

lektion tar tjejerna avstånd mot undervisningen. När läraren pratar om verbböjelser i 

spanskan, vilket sker varje vecka och tjejerna behärskar det, stönar Åsa och Sofia uppgivet. 

Tjejerna sätter på sin mp3 och ingen av medlemmarna deltar och svarar på frågor, vilket �de 

snälla� gör. �Tjejgruppen� påminner om några pojkar i Bertagänget som observerar att 

Stenåsflickorna �taktik går ut på att säga sånt som läraren sagt dagen innan� (Garpelin 1998: 

178). Pojkarna avstår det för att undvika att framstå som �smöriga�. För �tjejgruppen� ska 

frågorna vara av en mer komplicerad natur, annars väljer de att inte svara.  

 

Stil 

Gruppens klädstil är lågmäld. Jeans och en tröja eller t-shirt hör till vanligheterna. Den stora 

skillnaden mellan tjejerna i �de tuffa� är att �tjejgruppens� kläder är mindre avslöjande, det 

vill säga inte så åtsmitande. Det går att dra likheter till S-flickornas val av klädstil 

(Ambjörnsson 2003). Under observationen upptäckte jag att �tjejgruppens� kläder bestod 

både av dyrare och billigare märke. En del av kläderna komma ifrån H & M, men det gick 

även att urskilja dyrare märken som Lee och Zara. �Tjejgruppen� diskuterar inte märken eller 

priser under lektionstid. 

 Tjejerna är skötsamma och gör i regel alla uppgifter under lektionstid. Likaledes som 

när Garpelin rapporterar att vissa elever känner sig dragna till den dominerande falangen 

(1998: 99) så verkar �tjejgruppen� vara dragna till �de tuffa�. Deras stil växlar mellan att vara 

ordningsam till att ha en �kaxigare� attityd. Ett exempel är när två av flickorna, Lina och Åsa 

lyssnar på musik under lektionen. Elevgruppen försöker inte heller få en mer personlig 

kontakt med läraren, vilket �de snälla� eftersträvar. 

 

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Gunilla 

Gunilla är en av medlemmarna i �de tuffa�. I de deltagande observationerna går det att läsa att 

hon är ledaren för �gänget�. Under intervjun berättar hon vilka hon umgås med på lektionen 

och hennes ord bekräftar mina observationer om �de tuffas� medlemmar. 
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Språk 

Gunillas sätt att prata skiljer sig mycket från klassrummet jämfört med intervjun: stil och 

ordval är betydligt mer nedtonad. Angående hennes språkval under lektion säger Gunilla: 

�[v]i pratar mera och är hårdare fast vi inte menar något illa men vi kallar varandra saker och 

så, det tror jag inte dom andra gör, vi kallar varandra hora och så�. Ytterligare en gång 

kommer Gunilla tillbaka till deras språkbruk: �[v]i kanske säger fula ord mer, men vi menar 

ju inget med det�. Även om gruppen inte menar något illa tror inte Gunilla att alla skulle 

kunna handskas med deras språk: �det är ju så att vi har ganska hård attityd, alla skulle nog 

inte klara av det�. 

 

Inställning till lärarens lektion 

Gunilla säger i intervjun att spanskan är ganska viktig för att �jag vill ju lära mig språket och 

så, men ibland är det ganska tråkigt och man kan inte sitta still�. Mycket riktigt är Gunilla en 

av de eleverna som mitt under en lektionsgenomgång kan ställa sig upp och vandra omkring i 

klassrummet. Senare i intervjun, när vi diskuterar om man kan få status genom att vara duktig 

på spanska, berättar Gunilla om sin, och gruppens, inställning till ämnet när hon säger att 

spanskan är viktig �men det är ingen som bryr sig direkt, vi är ju ganska dåliga allihopa�. Att 

hon inte bryr sig stämmer överens med hennes uppträdande under lektioner. Att sitta och prata 

är betydligt viktigare än att studera. Gunilla väljer till exempel hellre att jobba med en kompis 

än att arbeta med en elev som är duktigare. 

 

Stil 

När vi pratar om Gunillas anseende på skolan säger hon att hon har �ett stökigt rykte�. Hennes 

kompisar har samma rykte: �[b]råkiga och pratiga�. Men Gunilla poängterar också att de inte 

bara är stökiga. Hon berättar att Malin, en av flickorna som enligt Gunilla har sämst rykte på 

skolan, �är en jättekänslig person utanför skolan�. Hon menar att alla av hennes kompisar har 

svårt att sitta still under lektioner. 

 Kläder är viktigt för Gunilla. Hon har personligen inte råd med dyrare kläder, men 

berättar med beundran i rösten om Mohammed: �hela hans garderob är full med Lee, Tiger 

och bara märkeskläder�. Kläder kan även användas för att belysa vilken stil man har. Gunilla 

säger hiphoppare med slappare kläder �vill vara mer gangsters, va tuffa och så�.  
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5.2.2 Ali 

Ali är även han en av medlemmarna i �de tuffa�. Ali är liten till växten men är en av eleverna 

som syns mest under lektionen. Han försöker ständigt leverera roliga kommentarer som ska 

locka kompisar till skratt.  

 

Språk 

När Ali pratar är det en klar distinktion mellan honom och till exempel Jonas från �de snälla�.  

Ali berättar om skillnaden på hur de i kompisgänget snackar och de andras språkval. Under 

genomgångar har jag observerat att �de tuffa� använder mycket mer slang än de övriga. 

Enligt Ali uppfanns dagens slang i Rinkeby och Ali resonerar om hur �dom flesta vill vara 

som rinkebyare för dom är starkare och farligare�. Ali påpekar att han använder mycket slang, 

men att han skulle tycka det var löjligt om någon utanför hans kompiskrets skulle prata på 

samma sätt. 

 

Inställning till lärarens lektion 

Inställningen är att spanskan är �lite mindre viktigt�. Trots att Ali vid ett flertal tillfällen 

indirekt påpekar att han bråkar mycket med andra elever, så vill han framstå som skötsam 

under spanskan. Han säger att hans kompisar �ger mig trubbel, håller på och går och snor från 

affärer och sånt�, vilket ger honom dåligt rykte i skolan. Än så länge väljer han att jobba med 

kompisar, men i åttan, då det är betyg, säger Ali att han hellre kommer att vilja jobba med en 

duktigare elev, alltför att underlätta sitt eget utgångsläge.  

 Ali har ingen personlig uppfattning att han stör lektionerna. Han anser att kompisarna 

tycker att han är rolig, och under observationerna kunde jag märka att Ali tog alla chanser till 

att skämta, även om det gick utöver lektionsplaneringen. Ett exempel är när läraren går 

igenom klockan, som på spanska heter la hora. Alis direkta kommentar är att inför klassen 

uttala hora på svenska: �vad kostar la hora�? Flera elever skrattar högt och Ali ler förnöjt.     

 

Stil 

Ali påpekar respekten elever har för honom på grund av hans Rinkebykompisar. Enligt Ali vet 

alla elever att personer från Rinkeby slåss mycket och ställer upp om det blir bråk. Detta är en 

stil som han uttryckligen eftersträvar. Han berättar med stolthet i rösten att John från �de 

snälla� och en annan elev är rädda för honom. Det yttrar sig genom att de undviker all kontakt 

med Ali. Gång på gång under intervjun belyser Ali hur han är klassad som bråkig och hur 
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viktigt att ställa upp för kompisar som kommer i bråk. Under intervjun med Sean får jag reda 

på att Ali är klassad som bråkig även av honom.  

 Ali säger rakt ut att kläder är viktigt. Märket är viktigt, men även att ha flera erkända 

märken har betydelse. Ali börjar räkna upp vilka märken han har: �Aspen, jag bär Adidas, 

Johan Lindeberg, Tiger, Lee, Polo, Armani, La Coste, La Cock, alla dom där Boss och Hugo.� 

Ali blir exalterad när han pratar om sina kläder och sanningen böjs kraftigt. Jag observerade 

Alis kläder och de stämde inte överens med vad han berättade.  

 

5.2.3 Sean 

Sean tillhör �de snälla�. Han är en duktig elev som presterar bra på muntliga och skriftliga 

aktiviteter. Sean är den eleven som alla i �de snälla� vill arbeta med. 

 

Språk 

När Sean pratar om sitt språkval gör han det indirekt genom att referera till hur andra elever 

pratar: �det finns många som pratar ghettospråk eller vad man nu ska säga. Då svär dom 

mycket och så�. Sean säger att det händer att han och hans kompisar svär �fast dom tuffare 

använder mer svordomar�. Om Sean umgås med elever som svär mycket ändrar han inte sitt 

sätt att tala, utan pratar på sitt vanliga sätt, det vill säga sparsamt med svordomar. Sean, likt de 

andra i hans grupp, talar ett �renare� svenskt språk. De använder sig inte av utländska ord, 

trots att hälften av medlemmarna i denna grupp är invandrare, eller slang. 

 

Inställning till lärarens lektion 

Sean tycket att spanskan är mycket viktig av två anledningar. För det första � vill man ju ha 

bra betyg� och för det andra är det �bra att ha ett språk som är så stort att man kan prata det 

överallt i världen�. Om Sean får bestämma vem han jobbar med väljer han en elev som är 

duktig: �jag vill ju inte ha någon som inte är jättedålig för då måste man hela tiden sitta och 

vänta och så. Man vill ju ha någon som ligger på samma nivå så man kan jobba flitigt�.  

 

Stil 

Kläder är viktigt för Sean och han tycker att �man ska klä sig fint�. Det framkommer att 

kläder är viktigt för att förmedla om man har pengar eller inte. Elektroniska apparater är även 

av betydelse. När vi diskuterar mobiltelefoner säger Sean att det är viktigt att ha den senaste 

modellen för då �kan man ju skryta och då vill alla titta på den�.  
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 När Sean pratar om hur hans kompisar är kommer han allt som oftast tillbaka till att 

�dom är lugna och jättesnälla�. Genom att umgås med sina kompisar så får Sean �ett bra rykte 

för dom är ju snälla och så och jag är med dom�. Sean vill till exempel inte umgås med 

Mohammed för att �man hamnar i trubbel�.  

 

5.2.4 Lina 

Lina är en medlem ur �tjejgruppen�. Hon blandar fina resultat på prov och andra uppgifter 

med att stundtals vara frånvarande under lektionsgenomgångar. 

 

Språkval 

Vad som utmärker Lina är att hon sätter stor betydelse på vad en person säger. Hur personen 

sedan formulerar är inte lika viktigt. Till exempel kan en elev inte bli populär genom att ha en 

tuff attityd utan att säga �bra saker, för man kan ju inte säga på ett tufft sätt och dumma 

saker�. Lina säger att hon och hennes kompisar pratar annorlunda, men hon medger att hon 

inte kan definiera vad som är skillnaden.  

 

Inställning till lärarens lektioner 

Lina har överlag en positiv inställning till lektionerna. För henne är det �ganska viktigt och 

man tänker på betyg. Vissa har inte så där nytta av det, men det är bra att lära sig andra 

språk�. När jag frågar Lina om hon hellre jobbar med en kompis som är duktig i spanska eller 

än som är sämre svarar hon att hon inte vet. Inte heller vet Lina om hennes kompisar är 

�plugghästar eller såna som inte gör nånting�. 

 

Stil 

Linas svar på vad hennes kompisar har för stil, �plugghästar eller såna som inte gör nånting 

eller kanske festar mycket�. Sin egen stil beskriver hon som en blandning mellan flummig och 

plugghäst. 

 Under intervjun med Lina tar hon avstånd från dyra märken, både vid kläder och vid 

andra prylar (fast hon påpekar att hon inte vill komma till skolan i sopor), och understryker 

istället vikten av personlighet. Lina tar även avstånd från överdrivna kläder. Ett exempel med 

överdrivna kläder säger hon är stålmannen tröjor. Hon förstår inte varför en person väljer att 

bära sådana klädesplagg. 
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6 Analys 

För att analysera hur elevernas sociala relationer skapar grupperingar  kommer jag som nämnt 

att använda mig av symbolisk interaktionism. Jag ämnar ta upp olika händelser och 

kommentarer från de använda temana språk, inställning till lärarens lektion och stil. Med 

valda begrepp kommer jag att analysera hur elevernas sociala relationer kan markera en 

grupptillhörighet.  

 

6.1 �De tuffa� 

 

Språk 

Genom att använda ett språk med mycket slang markerar �de tuffa� sin tillhörighet. Det är �de 

tuffa� som �kryddar� språket med slang, vilket Sean från �de snälla� även bekräftar. Språket 

blir således ett tillvägagångssätt för att markera grupptillhörighet. De andra pratar på ett 

annorlunda sätt, utan slang. På det viset skapas �de tuffa� ett specifikt språk för sin grupp och 

en distans till de andra, vilka inte använder slang lika mycket. Paralleller går att dras till BF-

flickorna som utmärker sig från de andra genom att ha en hård verbal jargong.  

 I Berglund kan vi läsa om en flicka vars uppkäftighet är ett medel för att synas i 

klassrummet (1998: 208). Likadant är det i �de tuffas� grupp. I observationen går det att läsa 

om Annikas kommentar: �han har haft hårt sex med sin flickvän på ett skrivbord�. �De tuffa� 

skriker av skratt efter liknande kommentarer medan medlemmarna ur de andra grupperna på 

sin höjd drar lite på munnen. Min analys är att de vill dra en gräns mellan �de tuffa� och de 

andra. De vill helt enkelt visa en roll som är en del av en sexuell värld: att sex inte är något 

främmande. Genom att uttrycka sexuella anspelningar, vid en lektionsgenomgång, är de väl 

medvetna om att de har klassens uppmärksamhet och de kan positionera sig med att vara de 

som vågar säga snuskiga ord på den främre scenen, vilket de andra grupperna inte vågar- eller 

vill. De sexuella anspelningarna och en allmän uppkäftighet blir symboliska handlingar för att 

markera vilka som ingår i gruppen. Gunilla tar även upp Annikas kommentar under intervjun 

när hon pratar om sina kompisars attityd. Annika har markerat sin tillhörighet hos �de tuffa� 

genom att våga säga en sådan kommentar till läraren på främre scen. 

 

Inställning till lärarens lektion 

�De tuffas� inställning till lektionen, deras anda, är att inte till fullo acceptera lärarens 

planering. Medlemmarna utför symboliska handlingar för att visa att man tar avstånd från den 
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�goda� eleven. Den �goda� eleven accepterar lärarens undervisning, i likhet med 

Stenåsflickornas anda i Garpelin och �de snällas� i denna studie.  

 Jaget konstrueras, som nämnt tidigare, genom att vi betraktar oss själva med någon 

annans ögon och att vi själva intar den attityden. Gunilla, en av de intervjuade, är medveten 

vilket rykte hennes kompisar har, vilket framkommer både i intervjuavsnittet då hon beskriver 

dem som �bråkiga och pratiga�, och i exemplet ovan. Genom att umgås med dem som är 

stökiga inser Gunilla att hon själv får ett rykte om sig att vara detsamma (intervju). 

Interaktionen mellan Gunilla och hennes stökiga kompisar innebär att hon blir betraktad av de 

andra, i det här fallet läraren, som stökig. När hon sedan betraktar sig genom lärarens 

synvinkel ser hon sig själv, jaget: en stökig elev. Gunilla och hennes kompisar intar samma 

�attityd gentemot sig själv som andra människor har gentemot henne� (Angelöw och Jonsson 

2000: 21). I och med att de har samma attityd i �de tuffa� känner de en grupptillhörighet. 

 I överensstämmelse med symbolisk interaktionism, och exemplet här ovan med 

Gunilla, blir även Ali betraktad som problembarn av de andra och därigenom ser han jaget på 

samma sätt. Från mitt forskareperspektiv är Ali den elev som syns mest på scen och en av 

eleverna som stör undervisningen regelbundet. Det innebär att läraren betraktar Ali som ett 

störande moment under undervisningen. Ali tror själv att de andra i klassen uppfattar honom 

som rolig (intervju). När Ali ser sig själv genom de andras ögon är han således betraktad som 

rolig. I överensstämmelse med interaktionen mellan jaget och de andra tar Ali på sig rollen 

som klassens rolighetsminister, men han tar även på sig rollen att försvåra undervisningen för 

läraren, vilket densamma förväntar sig. Detta märks på den främre scen när han, i mitt tycke, 

tar alla tillfällen i akt för att säga en skämtsam kommentar under lektionsgenomgång. Ett 

exempel är det som jag tog upp i intervjun med Ali om la hora.  Hans skämt är en symbolisk 

handling för att visa att han är en rolig kille, men det är även en symbolisk handling på en 

annan nivå. Genom handlingen är Ali en av eleverna som vågar yttra dylika kommentarer på 

främre scen under lärarens genomgångar. Han markerar således sin tillbehörighet till �de 

tuffa�, eftersom det är enkom från den gruppen liknande kommentarer fälls under lektionstid. 

Jag har reflekterat över att gruppens medlemmar uppfattar sig själva som stökiga i och 

med interaktionen dem emellan. För att åskådliggöra deras grupptillhörighet behöver de 

symboliska handlingar, olika roller, till exempel genom att vara uppkäftig på främre scen. 

När Annika, vid ett läxförhör, snäser att jag ska skriva glosorna fortare är hennes handling ett 

sätt att visa att hon tillhör dem som vågar � �de tuffa�. I gruppens sociala relationer är 

ifrågasättandet av läraren på den främre scen en markering för grupptillhörighet. Det gäller på 

den främre scenen. På den bakre, är det andra tongångar.  
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Under intervjun med Gunilla, men även under de informella samtalen med enskilda 

elever, visas en annan roll upp. Gunillas stil och ordval är betydligt mer nedtonad. Hon 

berättade i intervjun om Malins tuffa attityd, roll, i skolan som skiftar på bakre scen. Likadant 

är det med Ali, Conny och Abraham som efter flera lektioner oroat frågar om jag ska ringa 

hem och berätta om deras uppträdande för deras föräldrar. Skillnaden är markant och man 

frågar sig varför. Min uppfattning är att de inte längre behöver spela en roll som stämmer 

överens med �de tuffa�. Alla deras symboliska handlingar, som från mitt håll uppfattas som 

ett verktyg för de sociala relationerna inom gruppen, saknar symbolik när deras 

gruppmedlemmar inte är närvarande.   

 

Stil 

Vad som markerar grupptillhörighet i �de tuffa� är att inta en roll som kan relateras med 

�ghettot�. Ali påpekar respekten vissa elever har för honom på grund av hans 

Rinkebykompisar. Enligt Ali vet alla att de slåss mycket och använder slang. Ali ser de andra, 

de från Rinkeby, som farliga. På grund av att Ali och de andra medlemmarna i �de tuffa� 

använder slang blir deras �farliga� stil en symbolisk handling för att markera vilka som ingår i 

gruppen. Har eleven en �farlig� stil så grupperar man in sig med �de tuffa�. Gång på gång 

under intervjun belyser Ali hur han är klassad som bråkig. I enlighet med interaktionismen vet 

Ali att de andra, vissa elever, betraktar honom som �farlig�. Ali ser sig själv med de andras 

ögon och intar samma attityd. Han ser jaget som �farligt�.  

En annan symbolisk handling för att markera tillhörighet hos �de tuffa� är kläder. Både 

Ali och Gunilla säger i respektive intervju att det är viktigt med dyra märken. Gunilla förtäljer 

som bekant att Mohammed endast har dyra märkeskläder. Genom att ha erkända märken och 

diskutera dem på lektionstid kan medlemmarna i �de tuffa� markera sin tillhörighet. Att ha 

dyra kläder blir ett symboliskt ställningstagande som separerar �de tuffa� från de andra i 

klassrummet. I intervjun räknar Ali upp vilka klädesmärken han har i sin garderob. Som 

nämnt observerade jag att det inte stämde med verkligheten. Min analys är att Ali, i 

socialisationen med de andra i hans grupp, är medveten om att dyra kläder är något som 

förknippas med just den kompiskretsen.  Det är därför han �tänjer� på sanningen. De andra 

har dyra kläder och således blir Alis lögn en symbolisk handling för att markera att han, jaget, 

tillhör dem som har dyra kläder, �de tuffa�. 

I Berglund kan man läsa om elever som väljer att positionera sig bland andra som har 

problem: man tillhör �de som har problem� (1998: 208). Berglunds tankegångar stämmer 

överens med �de tuffas� markering av den egna gruppen. När jag frågar Gunilla om det finns 
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olika grupperingar i klassrummet svarar hon jakande. Gunilla säger att det finns de som är ute 

och festar och pratar mycket på lektioner: �dom som är tysta och vi andra� (intervju). I 

enlighet med symbolisk interaktionism pratar Gunilla om de andra och hon meddelar tydligt 

att de är en annan grupp. Att festa och prata är en roll som medlemmarna i �de tuffa� 

framställer. Det blir en symbolisk handling för att markera sin grupp. 

 

6.2 �De snälla� 

Språk 

På den främre scen, under genomgångar, är �de snällas� språk polerat. Min analys är att �de 

snälla� vill urskilja sig från de andra, det vill säga �de tuffa�. Genom att välja bort 

användandet av �fula� ord och en stor del slang markerar de sin roll på främre scen. Sean 

bekräftar mina iakttagelser när han säger att de andra, med andra ord �de tuffa�, svär mer och 

�pratar ghettospråk� (intervju). Min analys är att �de snälla� i egenskap av duktiga elever, 

förväntas prata �mer korrekt� på främre scen av läraren. Återigen är vi tillbaka till att eleverna 

betraktar sig från lärarens ögon, de andra. De uppfyller de andras förväntningar och eleven 

träder in i rollen och det �önskade� beteendet: det är ju vad läraren förväntar sig.  

 

Inställning till lärarens lektion 

�De snällas� inställning till lektionsprojekt är en spegling av Stenåsflickornas i Garpelins bok. 

Båda gruppernas anda är att acceptera lärarens genomgångar. Från lärarens perspektiv intar 

�de snälla� rollen som en �god elev� på främre scen, det vill säga att ur ett lärarperspektiv 

följa undervisningen utan att störa. Garpelin skriver att genom agerandet framför klassen kan 

man signalera vilken relation man har till lärare och lektionsprojekt (ibid.: 94). Ovan står det 

om �de tuffa� och hur de positionerar sig genom att inta roller som motarbetar lärarens 

lektionsgenomgångar. �De snälla� intar också roller. Rollen de väljer är helt enkelt det som 

förväntas av dem sett ur de andras ögon, i det här fallet lärarens. Min uppfattning är att de är 

�goda� elever som följer lektionsgenomgångar och gör tillhörande uppgifter. Genom lärarens 

ögon ser de sig själva som duktiga och �goda� elever. Handlingarna för att visa det, de 

symboliska, är att acceptera genomgångarna, även om de är tråkiga, och göra uppgifterna. På 

så sätt kan de förmedla sina roller på främre scen, genom symboliska handlingar som att följa 

lärarens genomgångar, till att visa tillhörigheten inom �de snälla�.  

 På främre scen uppträder gruppens medlemmar på ovannämnda sätt. Skillnaden mot 

�de tuffa� är att rollen inte ändras på den bakre scen, snarare tvärtom. Pojkarna intar 

fortfarande rollen som snälla och duktiga. De vill försäkra sig att de har gjort uppgifter rätt 
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och frågar om olika ords betydelse. Speciellt tydligt blir det efter lektioners slut när de vill att 

läraren ska rätta uppgifter. Att stanna kvar efter lektionen blir en symbolisk handling för att 

visa tillhörigheten till �de snälla�. 

En annan roll �de snälla� tar som duktiga elever är att i så stor mån som möjligt prata på 

spanska, vilket �de tuffa� aldrig eftersträvar. Att lära sig och att prata spanska är, trots allt, 

vad lektionerna går ut på. Min analys är att läraren förväntar sig att vissa elever, framförallt 

�de snälla�, i så stor utsträckning som möjligt försöker konversera på spanska. Läraren hälsar 

och frågar �de snälla� hur de mår på spanska medan han pratar med �de tuffa� på svenska. 

Läraren ser �de snälla� som studiemotiverade elever. Gruppmedlemmarna ser sig själva 

genom lärarens ögon och upptäcker jaget, en studiemotiverad elev. Således intar de en roll 

och pratar spanska på bakre scen. Att prata spanska med läraren blir att markera 

grupptillhörighet.  

 

Stil 

Flertalet gånger under intervjun kommer Sean tillbaka till hur viktig det är att vara snäll. Vid 

ett tillfälle sätter han verkligen huvudet på spiken, sett ur symbolisk interaktionism, när han 

pratar om sina kompisar i �de snälla�: �[j]ag får ju ett bra rykte för dom är ju snälla och så och 

jag är med dom� (intervju). Angelöw och Jonsson skriver att en människa självmedvetet 

utvecklas i socialisation med andra (2000:21). Sean ser hur de andra är, snälla, och i enlighet 

med symbolisk interaktionism övertar Sean de andras uppfattning och applicerar den på sig 

själv. Jaget blir således snällt genom den sociala relationen med de andra i gruppen.  

 Ett tillvägagångssätt som �de snälla� omedvetet använder handlar om deras klädstil. 

Under inga av mina observationer har jag upptäckt att de pratar om kläder, de pratar inte 

heller om mobiler eller mp3. Fast under intervjun med Sean dyker en annan sida upp på den 

bakre scen. Nu framkommer det att kläder är mycket viktigt och att dyra kläder kan innebära 

popularitet, detsamma gäller mobiler och olika musikapparater. Varför behandlas inte det dyra 

märken och kläder lika öppet som hos �de tuffa�?  

 Min analys är att gruppens medlemmar inte markerar sin grupptillhörighet genom att 

inta rollen som elever vilka sätter symbolisk betydelse vid kläder på den främre scen. Hur 

konstigt det än ter sig så är diskussioner om kläder och andra artefakter roller avsedda för �de 

tuffa�. Men genom att inte prata om kläder tar de dock avstånd från �de tuffa�, de andra, 

vilket innebär att de markerar sin grupptillhörighet. Att diskutera klädespreferenser passar inte 

in i �de snällas grupp�. Att öppet visa att detta ämne intresserade medlemmarna, skulle kunna 
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ses som en symbolisk handling som inte passade in i gruppen och förminska känslan av 

tillhörighet. 

 

6.3 Tjejgruppen 

Språk 

�Tjejgruppens� språkval är artigt och vad en person säger, ordens innebörd, är av betydelse. 

Min analys visar att deras artighet är en symbolisk handling för gruppen. Den artiga 

interaktionen mellan gruppens medlemmar skiljer sig betydligt från hur de andra i klassen 

pratar. Deras uppträdande känns mer moget än till exempel �de tuffas�. �Tjejgruppen� väljer 

att inte använda slang eller en hård verbal jargong vare sig på främre eller bakre scen, vilket 

markerar deras grupptillhörighet. Jag drar paralleller till S-flickorna i Ambjörnssons studie. 

De flickorna är betraktade som �normala� flickor av lärare, det vill säga att de uppfyller 

normer för hur tjejer borde tala. Läraren på Stockfallsskolan behandlar �tjejgruppen� på ett 

liknande vis. Genom att �tjejgruppen� intar rollen som artiga på främre - och bakre scen utför 

de en symbolisk handling för att markera sin grupp. Den symboliska handlingen passar in de 

andras ögon, lärarens som behandlar flickorna artigt. Det blir ett växelspel, en interaktion, 

mellan läraren och �tjejgruppen�. 

 

 

Inställning till lärarens lektion 

Lärarens ögon ser �tjejgruppen� från ett lärarperspektiv i positiva termer och överför dessa 

värderingar till medlemmarna. I och med att �tjejgruppen� och läraren �står i ett ömsesidigt 

förhållande till varandra; de interagerar� (Angelöw och Jonsson 2000: 19) betraktar flickornas 

sig själv genom lärarens ögon (de andras) som skötsamma och duktiga. Allt det är i linje med 

interaktionismen. �Tjejgruppen� är överlag ordningsamma, men flickorna utför vissa 

symboliska handlingar som lämnar sprickor i fasaden. �Tjejgruppen� verkar trötta på rollerna 

som läraren har tilldelat dem. Därför utför de en rad symboliska åtgärder för att byta roll. En 

symbolisk handling på den främre scen är när både Sofia och Åsa lyssnar på mp3 under 

genomgång. Att lyssna på mp3 passar inte in i rollen som skötsam elev. En annan aktion står 

Åsa för när hon under en genomgång stönar: �gud vad tråkigt�. Jag tolkar deras symboliska 

handlingar som en väg bort ifrån rollen jag har tilldelat dem genom interaktionen mellan jaget 

och de andra. Dock går de inte så långt att de på �de tuffas� vis ifrågasätter genomgångar, 

utan de tar helt enkelt en roll för att visa upp att de inte är marionett dockor. 
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 Bakom scen kan man skönja ett annat avståndstagande till de andra, i det här fallet �de 

tuffa�, vilket också innebär en gruppmarkering, men det hela ebbar även ut i en symbolisk 

handling gentemot läraren. Gruppens medlemmar arbetar i regel flitigt och följer 

lektionsgenomgångarna. Under en av dessa uppdagas en intressant situation. �De tuffa� visar 

upp sin sämsta attityd och omöjliggör genomgången. Försöken att tysta dem fungerar icke och 

istället väljer läraren att vänta tills de tystnar. Åsa gillar inte lärarens val och viskar till Lina i 

ett irriterat tonfall, men tillräckligt högt för att det ska upfattas: �men säg till dom då�. Åsa 

vill fortsätta lektionen, men från mitt perspektiv, vågar hon inte konfrontera de andra, i det 

här fallet läraren, på främre scen. Istället tar hon avstånd till lektionen på bakre scen. Hennes 

roll på bakre scen får dubbla dimensioner från lärarens syn på främre scen. På främre scen är 

det en underkastelse i och med att hon inte öppet vågar ifrågasätta lärarens val. Men hennes 

attityd visar ett symboliskt avståndstagande även mot läraren, den andra, på grund av att hon 

inte ger honom sitt stöd, vilket �de snälla� gör i den här situationen. 

�Tjejgruppens� attityd är tvetydlig. Gruppen har i interaktion med läraren blivit 

tilldelade roller som duktiga elever. Men tjejerna utför vissa symboliska handlingar för att 

markera att �tjejgruppen� inte har samma anda som �de snälla�. Aktionerna de genomför går 

att likna med pojkarna från Bertaskolan i Garpelin. De är studiemotiverade men vill inte få 

stämpeln på sig att vara �smöriga�. Därför tillskriver de Stenåsflickorna den rollen. 

�Tjejgruppen� tar en annan roll för att markera att de inte uppträder på samma sätt som �de 

snälla� och accepterar läraren oavkortat.   

 

Stil 

Det som markerar grupptillhörigheten är att de inte använder �de snällas� sociala spel för att 

få en ämneskontakt med läraren. Inte heller stödjer �de tuffas� ghettomarkering för att visa 

grupptillhörighet. De distanserar sig således från de övriga två grupperna. Detta kan jämföras 

med Jönsson som menar att livsstilar kan bidra �till att upprätthålla social distans� (Jönsson et 

al. 1993: 25). Distansen uppstår när �tjejgruppen� utför symboliska handlingar som 

distanserar dem från de andra och markerar grupptillhörighet.  

 �Tjejgruppens� medlemmar markerar sin grupp tillhörighet genom att inte vara som de 

andra i klassen. Lina tror att hon uppfattas som både flummig och plugghäst och att hennes 

kompisar festar mycket eller inte gör någonting (intervju). Detta kan tolkas som en önskebild 

av hur hon vill bli uppfattad, väldigt bra i skolan, fast ändå tuff. Det vill säga en hybrid av de 

två andra grupperingarna. Det går att utläsa en osäkerhet i hennes intervjusvar om var hon 

själv passar in. Hon verkar balansera mellan eleven som ifrågasätter lektionsplaneringen och 
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den �goda� eleven. De andra vet inte om de ska tolka tjejerna som plugghästar eller flummiga 

elever. �Tjejgruppen� markerar sin grupptillhörighet genom att de andra eleverna inte kan 

beskriva deras positioner.  

 Tjejerna har, trots att Lina avskriver all betydelse, även dyrare kläder vilket jag nämner 

i observationsdelen. Men i likhet med �de snälla� och till skillnad från �de tuffa� väljer de att 

inte kommentera märken eller priser på främre scen. På så sätt markerar de sin 

grupptillhörighet. Valet att inte kommentera dyra kläder kan betraktas som en symbolisk 

handling för att markera grupptillhörighet. 

 

7 Konklusion 

Uppsatsens första frågeställning var hur elevers sociala relationer ser ut i ett specifikt 

klassrum � nämligen i en spanskklass på Stockfallsskolan. Min analys visar att elever infogar 

sig i grupper under lektioner. I gruppen råder det sedan en norm, en anda, hur man ska bete 

sig för att vara en del av gruppen. De sociala relationerna mellan eleverna sker inom gruppen 

där andan efterföljs frekvent.  

 Under studiens gång har jag observerat tre olika grupperingar i klassrummet: �de tuffa�, 

�de snälla� och �tjejgruppen�. Respektive gruppering har olika tillvägagångssätt som 

markerar sin position och avskärmar andra elever. Genom att använda termer från den 

symboliska interaktionismen, jaget, de andra, roll och scen, har jag visat att de olika 

grupperna använder sig av symboliska strategier för att markera vilken grupp eleverna tillhör, 

det vill säga den andra frågeställningen. �De tuffa� använder sig av en hård verbal jargong, 

vilket de andra grupperna inte gör. �De snälla� använder ett polerat språk och �tjejgruppen� 

ett artigare. De olika språkvalen blir markeringar för vilken grupp eleven tillhör. Gruppernas 

inställning till lektioner skiljer sig även från varandra. �De tuffas� medlemmar följer i regel 

inte lärarens lektion, vilket blir ett symboliskt ställningstagande. �De snällas� medlemmar 

följer oavkortat lektionsplaneringarna medan �tjejgruppen� är mer ambivalenta. Det mest 

utmärkande med gruppernas stilar är att medan �de snälla� väljer att inte diskutera kläder på 

främre scen, och inta en roll som är snäll, så söker �de tuffa� en �farlig� stil. De markerar 

även sin stil genom att diskutera dyra kläder på främre scen. �Tjejgruppen� intar en stil som 

ligger mellan de andra två grupperna.  

 

7.1 Reflektioner  

Det är viktigt att skapa sig en förståelse för hur grupper formas och varför. Besitter en lärare 

de kunskaperna kan han/hon på ett bättre hantera klassrumsmiljön. Läraren har då förståelse 
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varför en del elever beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med den anda en lärare 

önskar att en lektion ska ha. Är en person medveten om anledningarna till att en grupp elever 

intar en negativ attityd, att de kanske bara markerar grupptillhörighet, då finns förutsättningar 

för att ändra deras attityd, eller för mer förståelse från lärarens sida. Givetvis krävs en större 

kännedom om eleverna än vad som är fallet i denna studie för att det inte ska bli allt för 

generaliserande, men studien kan utgöra en början för att reflektera över hur grupperingar kan 

visa sig. Detta utgör ett viktigt forskningsområde som ständigt behöver uppdateras. En längre 

och mer ingående studie skulle kunna visa hur komplexa grupperingarna är och hur man bäst 

skulle kunna hantera dem ur pedagogisk synpunkt. Denna forskning skulle kunna vara ett 

viktigt verktyg för dagens lärare. Genom en ökad förståelse för elevernas sociala relationer, 

kan  läraren lättare behandla olika inställningar undervisningen och dess genomförande.  

 Jag har i studien visat på hur �de tuffas� medlemmar ändrar attityd på bakre scen och 

hur Ali säger emot sig själv för att �passa in� i gruppen. Känslan att tillhöra en grupp är alltså 

viktigt. Om läraren kan åstadkomma en förändring i gruppen, utan att rucka på den dyrbara 

grupptillhörigheten, kan en förbättring ske ur ett studiesyfte.  

�De snälla� intar en roll som jag förmodar att de flesta lärare uppskattar. De följer 

lektionerna och ifrågasätter inte. Men deras sociala relationer kan leda till att de vänjer sig vid 

att aldrig ifrågasätta, vilket kan vara en norm som är nog så farlig.  

Med lite distans till min studie känns det som om �tjejgruppen� har den sundaste 

inställningen under lektionerna. Anledningen kan vara att de inte har så starka band mellan 

medlemmarna, att de inte interagerar i den grad som de andra grupperna gör. De vågar 

ifrågasätta lärarens beslut, även om det sker på bakre scen. De håller hårt på sin personlighet 

och de ändrar inte förhållningssätt beroende på om de andra gruppmedlemmarna är 

närvarande eller inte.  

En fråga som väcks i en studie med symbolisk interaktionism är hur stor inverkan 

läraren har på elevernas grupperingar. Om läraren betraktar vissa elever som stökiga bär ju 

även han/hon en del av skulden till deras beteende. I enlighet med analysverktygen uppträder 

eleverna som läraren förväntar sig att de ska. Om läraren lyckas byta inställning och betrakta 

eleverna med positivare ögon finns det en möjlighet att de blir �bättre� och mer 

studiemotiverade. Studien har öppnat mina ögon för grupperingarna som hela tiden har 

funnits i klassrummet, men som jag inte har uppmärksammat. Att hitta signaler på 

grupperingar och förstå hur eleverna visar vilken grupp de tillhör kommer, förhoppningsvis, 

underlätta samarbetet med grupperna, men även med varje medlem. 
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Bilaga  

 

Samtycke till intervju 
 
Mitt namn är Magnus Hirschfeldt. Förutom att jag är spansklärare studerar jag även vid 

Södertörns högskola. För närvarande håller jag på att skriva en C-uppsats om tonåringars 

relationer som pågår i ett klassrum, i det här fallet under mina spansklektioner. För att 

fortskrida mina undersökningar behöver jag göra intervjuer med vissa elever, deras 

medverkan är nödvändig för uppsatsen.  

 Min förfrågan är om jag vid ett tillfälle kan genomföra, under skoltid, en intervju med 

eran dotter/son om ämnet relationer. All information kommer att behandlas med diskretion 

och alla namn i uppsatsen och skolan i sig kommer att vara fingerade.  
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