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”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi
människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en
skola i Stockholm.
   
   I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett
kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt
meningen med skolan. Elever är med och formar vilken vänskap som
är möjlig. Idealbilden om vänskap som jämlik och fritt vald är
komplicerad. Vad är en autentisk vänskap? Hur görs den? Vilka ideal
används? Hur kan detta ideal användas till att utesluta någon? Hur
strukturerar skolan som organisatoriskt, fysiskt och kulturellt rum
vänskap? Att göra vänskap handlar om vänskapens drama.
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Abstract
Performing friendship. A cultural sociological analysis of social relations among upper secondary school
students

This doctoral thesis explores how secondary school students perform friendship in a Swedish school. The thesis aims
to describe and explain how cultural elements, such as an audience of peers, stages for friendship performances (e.g.
classrooms), time, cultural norms and ideals, interact in the production of meaning that are part in the drawing of social
boundaries. Processes that make certain performances of friendship possible and others challenging. Video recordings,
interviews and field observations are utilised in order to analyse how friendships are performed in an educational setting
where the cultural ideal is to have (many) friends. The thesis applies a cultural sociological perspective– spanning from
Alexander’s theory on cultural pragmatics, Lamont and Molnàr’s work on boundaries in social life, to Goffman’s micro
analysis of social interaction. The results illuminate the importance of understanding friendship as cultural performances
and that these performances often require hard work. Such performances are affected by the way students ascribe meaning
to the cultural elements. This means that the outcome of a performance is not decided beforehand but is dependent on when,
where, with and in front of whom, friendship is performed. The performances of friendship are a process, and therefore it
possible to study which cultural elements that come into play, how they affect and are affected by the performances and
how dimensions of social power, for instance, inclusion and exclusion processes, are part of the performances of friendship.
The thesis identifies two main empirical results. Firstly, it shows how students’ performances of friendship are dependent
on the school as a physical, organisational and cultural stage. The cultural ideal is that friends should be freely chosen.
However, school is not voluntary, which creates a duality that challenges the ideal of voluntary friendship. Students spend
the majority of their time together on the same stage where they form memories of friendship and expectations of future
relational work, such as how an authentic friendship ought to be performed. Time and stage are thus cultural elements that
intertwine in the deciding where social boundaries for friendship are drawn, namely, which students that can be friends. The
social boundaries can also be strengthened by referring to a collective background representation containing e.g. gender
norms and ideals for friendship. Ideals that are reproduced as far back as Aristotle. Yet, since cultural elements and their
ascribed meaning also are apt for change, unexpected friendship performances become possible. Secondly, cultural ideals of
friendship, such as loyalty and generosity, work to draw boundaries within and around friendship constellations, working in
inclusionary and exclusionary ways. There is a strong cultural force in the relational dynamics of the doings of friendship.
The self-worth and cultural value of being part of a specific “us” comes through in the students’ relational work. Further,
when an established way of performing friendship is threatened due to minor changes, such as new unexpected friendships,
the students use disloyalty and stinginess. Thus, they use the opposite of the friendship ideals to draw boundaries. In
this sense, the thesis illuminates how a constructed cultural ideal can have real consequences and influence the doing of
friendship, through both inclusion and exclusion.
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Författarens tack 
 
Ett tack upplever jag som otillräckligt i detta sammanhang. Det är som att jag 
vill säga mer, tackare eller tackast. Dessutom hoppas jag att de personer jag 
vill säga tackast till redan vet att jag är oerhört tacksam. Nu vill jag dock att 
min uppskattning ska få ett manuskript och en större publik.  

Att släppa in en okänd person som vill videofilma ens vardag kräver mod 
och tillit. Tackast till alla modiga och generösa elever i Skogaskolan som jag 
fått följa. Ni öppnade era liv för mig och gjorde denna studie möjlig. Utan er, 
ingen avhandling. Jag önskar att ni direkt eller indirekt kan dra fördel av re-
sultaten.  

Under min tid som doktorand har jag fått lära känna många personer som 
nu betyder mycket för mig. Först och främst och mest av allt vill jag säga 
följande till mina handledare Anna Lund och David Cardell: Utan er hade jag 
troligtvis inte blivit doktor. Anna, tack vare dina skarpa, ödmjuka, snabba, 
utmanande, vederhäftiga och nyfikna kommentarer vid rätt tillfälle, och med 
hjälp av dina uppmuntrande hejarop har du fått mig att uppleva doktorandtiden 
som mer njutbar och mer bildande än vad jag trodde var möjligt. Du är en sann 
pedagog och jag har längtat efter dina kommentarer och våra samtal. Du delar 
med dig av dig själv och din kunskap (och din mans, tack Stefan!) på ett sätt 
som skulle inspirera vilken forskare (människa) som helst. Du har lärt mig att 
akademin inte behöver vara hierarkisk, att forskning presenteras bäst som 
sushi och att korvgrillning görs bäst i solen på en klippa i Västerbotten.  

David, jag avundas din läskapacitet och tackar för ditt tålamod med min 
minst sagt plastiska planering. Din breda kunskap om ungdomar och välbe-
finnande och våra samtal om vad vänskap är har fått mig att känna mig trygg. 
Din forskarlust har smittat av sig, tack! 

Jag har haft glädjen att få samarbeta med fler än två handledare. Tack Ann-
Christin Cederborg för att du välkomnade mig till institutionen och för finan-
sieringen genom Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs Minnesfond. Tack 
Camilla Rindstedt för att du delat med dig av ditt etnografiska kunnande och 
tack Lucas Gottzén för din vägledning under stunder av tumult.  

De läsare jag haft under min doktorandtid har varit oumbärliga för att få till 
slutversionen av min avhandling, tack Karin Aronsson, Erik Hannerz, Rickard 
Jonsson och Mats Börjesson. Era blickar har lyft avhandlingens formuleringar 
och analyser samt ingett förtroende i min ivriga skrivarhjärna. Tack också alla 
kollegor på barn- och ungdomsvetenskapliga och sociologiska institutionerna 
som gett mig konstruktiva kommentarer. Tack Ingrid Engdahl för din detalj-
läsning av min litteraturförteckning och tack, återigen till Mats Börjesson för 
den tid du har lagt ner som prefekt för att möjliggöra min forskarutbildning. 
Tycker dock att du ska ha lite längre solon.  



Mina doktorandkollegor, före detta och nuvarande, vilka kollegor! Tack för 
att ni inte glömt bort mig. Min ständiga följeslagare och rumskompis Ylva 
Lorentzon och mina skönsjungande vänner som gjort denna resa med mig; 
Tack för ett fantastiskt gott samarbete som jag hoppas ska fortsätta.    

En uppskattning utan slut vill jag rikta till den inofficiella forskarskolan 
som var helt avgörande för mina studier. Tack Hanna, Kim, Mari, Magnus L. 
och Ulrika. Jag delar min lagerkrans med er.  

För att forskarstudierna skulle kunna fortgå hade jag förmånen att få stöd 
av Sonja Henriksson. Du är en klippa, liksom Jan Björklund. Jag önskar att 
jag kunde återgälda alla dina cykeltips. Tack till Margareta Aspan och Kari 
Trost som snitslade min akademiska orienteringsbana med bravur.  

Min doktorandresa började med att mina så kallade Ume-vänner hjälpte 
mig med ansökan till tjänsten. Utan er hade jag inte haft något att skicka in. 
Ni bär mig genom livet, tackaste. Sara AKA Klot-Ulla, tack för att du vand-
rade denna stig innan mig och kunde vägleda mig i akademiens vackra och 
ibland snåriga natur, du är ovärderlig för mig.   

Många år innan studierna i Umeå lärde jag känna mina högstadievänner 
som har en särskild plats i denna avhandling och i mitt hjärta. Tack för det 
relationsarbete ni har lagt, och lägger ner för att göra min vardag så vacker. 
Senare i livet arbetade jag på Stiftelsen Friends och utan mina kollegor och 
vänner där hade jag inte kunnat hålla i doktorand-styret. Ni ger mig riktning. 
Tack Silvija och Stina för att ni peppat mig att skriva ”uppsats” och gett mig 
mentalt stöd och inspiration, utan er hade det inte blivit mycket till text/liv. 
Min bokklubb, tack för att jag inte behövde läsa några böcker och för behöv-
liga samtal om existensen. Loppis-vännerna, tack för högt flygande planer, 
gråt och skratt. Mina grannar, tack för att ni inte väsnas under dagtid och för 
all praktisk hjälp, jag bor på världens bästa gård. Tack till Carin och Jaques 
med kollegor på Lilla Bagis för att ni försåg mig med näring och kontorsplats. 
Tack också till alla enastående familjer för fredagsdiscon och onsdagsmid-
dagar med behövliga samtal, ni betyder mer för mig än ni anar. Tack även till 
Joachim och Elias, Miriam och Julius samt Otis med familjer som alltid är 
leksugna och beredda att rycka ut i tider av deadlines.  

Tänk, Anna Franzén, jag är klar nu. Du är den som följt min process allra 
närmast och jag är så lycklig att du är mig så nära både geografiskt och i tan-
ken. Det finns bara en Skoter-Anna och hon är rent guld. Dessutom är det dig 
jag har att tacka för Linus på linjen-idéen. Sandra, du har fångat vänskapande 
på högstadiet i bild, tack.  

Tack till min familj. Så ofta har jag tänkt på alla syskonbarn som fler och 
fler har passerat åldern för eleverna som jag mötte i studien. Ni har fått vara 
mitt ankare i en skolverklighet som stundom blev främmande i analysarbetet. 
Tack Alba, Aline, Iker, Jona, Juliette, Laban, Melker och Tanguy, ni är fan-
tastiska kusiner och följeslagare i livet. Tack till mina syskon vars frågor, 
praktiska hjälp och umgänge har låtit mig få slappna av och gett mig perspek-
tiv. Ett stort tack även till min extrasyster Mariana, som kan ryska så mycket 



bättre än jag. Min moster Berit gjorde så att min text blev så bra, tack för din 
kärleksfulla läsning och skarpa penna. Jag är så glad att du, en fantastisk kom-
bination av släkt, lärare och språkekvilibrist, finns nära.  

Mitt största tackaste vill jag rikta till mina föräldrar. Jag vet inte hur många 
timmar, dagar och helger som du, mamma, tillsammans med ditt barnbarn har 
ägnat åt utflykter i skogen, bakning, sömnad, promenader, tågbanekonstrukt-
ion, biltävlingar och långa frukostar medan jag har fått jobba. Det har varit 
och är helt ovärderligt, här räcker inte ens tackaste. Pappa, du är och förblir 
den som oförtröttligt kräver motiv till mitt val att skriva en avhandling. Det 
har gjort att jag helt säkert vet att jag valde rätt.   

Pelle, när du blir högstadieelev, oavsett hur mycket oreda som finns, hur 
många gränser du och jag än drar och hur olika tolkningar vi än har av världen 
så älskar jag dig, nu och för all framtid. 
 
Så, tackaste till alla runt omkring mig som har varit med från hösten 2012 då 
jag hittade utlysningen av doktorandtjänsten, till nu när avhandlingen finns i 
tryck. Att skriva avhandling är ett samarbete och jag har haft oumbärliga med-
arbetare.  

 
Bagarmossen, april 2020 



 



Innehåll 

Författarens tack............................................................................................................ i 

Kapitel ett. Den viktiga vänskapen .............................................................. 1 
Vad är vänskap?........................................................................................................... 4 
Vänskap i skolan .......................................................................................................... 8 
Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 10 
Avhandlingens disposition .......................................................................................... 11 

Kapitel två. Vänskapsstudier ......................................................................13 
Vänskap som sociologiskt fenomen ............................................................................ 13 
Barndomssociologiska perspektiv............................................................................... 15 
Ungdom, identitetsskapande och sociala kategoriseringar ......................................... 20 
Skolan som scenrum .................................................................................................. 22 
Avslutande kommentarer ............................................................................................ 24 

Kapitel tre. Ett kultursociologiskt perspektiv på vänskap .............................26 
Att se kultur ................................................................................................................ 26 
Kulturpragmatik .......................................................................................................... 31 
Kulturella element ....................................................................................................... 32 
Socialt fasadarbete och rollkonflikt ............................................................................. 38 
Gränsdragningar – att ordna, inkludera och exkludera ............................................... 39 
Avslutande kommentarer ............................................................................................ 42 

Kapitel fyra. Att studera vänskapande ........................................................44 
Tillträde....................................................................................................................... 45 
Att bedriva fältarbete .................................................................................................. 49 
”Du behöver inte bry dig om henne.” Om förtroende i fält ........................................... 58 
Utträde........................................................................................................................ 59 
Att bearbeta material under fältarbetet........................................................................ 59 
Att bearbeta material efter fältarbetet ......................................................................... 60 
Analysprocess ............................................................................................................ 62 
Avgränsningar ............................................................................................................ 66 
Etiska reflektioner ....................................................................................................... 67 
En forskares tillbakablick ............................................................................................ 73 
Avslutande kommentarer ............................................................................................ 74 

Kapitel fem. Vänskapande, elever och skolan ............................................76 



Skolan och eleverna ................................................................................................... 76 
Deltagarkonstellationer ............................................................................................... 78 
Relationsarbete .......................................................................................................... 82 
Deltagarkonstellationernas vänskapsskript ................................................................. 83 
Sociala satelliter ....................................................................................................... 105 
Vänskapens rum: Skolan och konsthallen ................................................................ 106 
Lärarnas gruppindelning ........................................................................................... 111 
Avslutande kommentarer .......................................................................................... 112 

Kapitel sex. Vänskapande och gränsdragningar .......................................114 
En social satellit i klassen ......................................................................................... 114 
Scen ett: Att utmana och befästa gränser i en social ordning ................................... 116 
Scen två: Att förstärka inre gränser genom yttre ....................................................... 120 
Scen tre: Att dra gränser när satelliter möts .............................................................. 126 
Scen fyra: Att peka ut sociala gränser ...................................................................... 132 
Scen fem: Att dra gränser i en maktordning .............................................................. 136 
Avslutande kommentarer .......................................................................................... 140 

Kapitel sju. Hot mot vänskap ....................................................................142 
De populära tjejernas vänskapande ......................................................................... 142 
Scen ett: Social oordning .......................................................................................... 144 
Scen två: Försök att återställa ordningen.................................................................. 148 
Scen tre: Att balansera på vänskapens gränser ....................................................... 151 
Scen fyra: Ordning och etablerad makthierarki ......................................................... 153 
Scen fem: Utbildning i äkta vänskap ......................................................................... 157 
Scen sex: Att hantera parallella gränsdragningar ..................................................... 164 
Avslutande kommentarer .......................................................................................... 167 

Kapitel åtta. Rum för vänskap och föränderliga gränser ...........................169 
Ett ovisst vänskapande ............................................................................................. 169 
Scen ett: Ett nytt vänskapande ................................................................................. 170 
Scen två: Ny vänskap stabiliseras ............................................................................ 177 
Scen tre: Tillbaka till ett vant scenrum ...................................................................... 178 
Scen fyra: Social oordning och skärpta gränser........................................................ 179 
Avslutande kommentarer .......................................................................................... 183 

Kapitel nio. En förändrad social ordning ...................................................185 
Scen ett: Det odramatiska med gemensamma gränser ............................................ 185 
Scen två: En vertikal vänskapsordning ..................................................................... 186 
Scen tre: Gränsförhandlingar parallellt med vänskapande........................................ 188 
Avslutande kommentarer .......................................................................................... 198 

Kapitel tio. Att göra vänskap ....................................................................201 
Elevernas vänskapande i rum och tid ....................................................................... 205 
Vänskapsideal och exkluderingspraktiker ................................................................. 208 



Varför denna avhandling?......................................................................................... 209 
Vänskapande, skolans uppdrag och social kompetens............................................. 213 
Avslutningsvis om vänskapande ............................................................................... 216 

Summary .................................................................................................218 
Results and analysis ................................................................................................. 219 
Conclusion ................................................................................................................ 222 
Final remarks ............................................................................................................ 223 

Litteratur ..................................................................................................225 

Bilaga 1 ...................................................................................................237 

Bilaga 2 ...................................................................................................240 

Bilaga 3 ...................................................................................................243 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vad är en vänskap? Kan den förklaras? Blickar som säger, vänner är vi. Sällan vi 
talar om vad vi känner. Vi bara vet det, vänner vi skall förbli.   
 
Ulla Hornborg
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Kapitel ett. Den viktiga vänskapen  

 
”Oj, det måste ha varit jobbigt!” utbrister min vän när hon får höra att jag 
befunnit mig i en högstadieklass under tre terminer. Det har kommit att bli den 
vanligaste reaktionen när jag berättar om mitt etnografiska fältarbete om vän-
skap; det arbete som denna avhandling baseras på. Allt från nära vänner till 
ytliga bekantskaper verkar ha minnen från högstadietiden som präglas av ett 
ständigt pågående och arbetsamt sökande efter identitet(er), grupptillhörighet 
och gemenskap. Ett sökande med toppar och dalar. Sökandet är förknippat 
med rädslan att inte passa in, att inte bli vald som vän men också med glädjen 
att vara del i ett sammanhang. Det mest framträdande i berättelserna från mina 
vänner är att vänskap eller frånvaron av vänskapsrelationer under högstadiet 
har spelat en stor roll och att sökandet med dess upp- och nergångar verkar ha 
varit ett hårt arbete för många.  

Erfarenheter av vänskap 
Berättelser och erfarenheter av vänskap är återkommande, inte bara i min be-
kantskapskrets utan även i studier om vad som händer för elever på högstadiet. 
Det visar sig att de flesta av oss under just denna period i livet påverkas mer 
av vänner än av familjen när värderingar och identiteter formas och förhandlas 
(Corsaro, 2014; Harris, 1998). Vännerna blir därför centrala när det gäller att 
reflektera kring och (om)forma ett jag (Erling & Hwang, 2001). Vänskapsre-
lationer betyder mycket under högstadietiden. Mina vänners upplevelser re-
presenterar det som forskning har kommit fram till, nämligen att formandet 
och upprätthållandet av vänskap ofta är en stor utmaning för barn i sin 
(skol)vardag (Corsaro, 2014; Evaldsson & Tellgren, 2009).  

Det är dock inte bara bland mina vänner och inom forskning som berättel-
sen om den betydelsefulla och mödosamma vägen till vänskap i tonåren kan 
hittas. Under mitt fältarbete tillfrågas eleverna i intervjuer vad de upplever 
som viktigast för att deras skoldag ska bli meningsfull. Deras svar pekar mot 
en och samma sak nämligen vikten av vänskap.  

Vänskap blir centralt för eleverna för att umgänge med vänner anses viktigt 
och för att en vardag utan vänner ofta ses som meningslös. När Max, en elev 
i klassen, berättar om den sämsta dagen i skolan säger han att det skulle vara 
en dag när han inte hittar vänner: ”Då skulle jag känna, vad finns det för me-
ning med att jag existerar egentligen?” Ika, hans klasskompis, som under flera 
år har varit ofrivilligt ensam, säger att den värsta dagen vore om hennes nära 
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och enda vän inte skulle vara i skolan: ”Ja, det var tur att vi träffades, annars 
hade jag nog inte överlevt.” Även Ted, ytterligare en kille i klassen, förklarar 
för mig: ”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi män-
niskor är konstruerade så.” I Max, Ika och Teds beskrivningar blir det tydligt 
hur betydelsefull vänskap i skolan är. För de intervjuade ungdomarna framstår 
meningen med vänskap som jämförbar med meningen med livet.  

Betydelsen av vänskap verkar heller inte avta i högre utbildning. Vincent 
Tinto och Anne Goodsell (1994) har visat att det finns tre frågor som studen-
terna ställer sig när de ska börja läsa vid universitetet: Kommer jag att få vän-
ner? Kommer jag att passa in? Och kommer jag klara studierna?  

Fenomenet vänskap visar sig även vara betydelsefullt för eleverna i andra 
samtal som jag har med dem under fältarbetet. När Alfred och Nikki under en 
konversation i matsalen tillfrågas om vad de vill att min avhandling ska handla 
om blir Nikkis svar: ”Jag skulle vilja förstå varför det finns så många olika 
grupper i klassen, vad gör de egentligen och varför gör de så?”  

Det var inte bara Nikki, utan flera av hans klasskompisar som ger liknande 
svar när de tillfrågas. De vill förstå hur det kommer sig att klassen är uppdelad 
med tydliga gränser utan att någon uttryckligen har delat upp dem. De är in-
tresserade av vem som väljer att umgås med vem och varför.  

Denna studie om vänskap utgår från intresset för hur eleverna skapar me-
ning i sin skolvardag och från vad eleverna själva undrar över och är nyfikna 
på. Avhandlingens centrala begrepp, vänskap, är dock inte ett begrepp som 
eleverna själva använder. Jag väljer det för att sammanfatta det som mitt 
material pekar på och som framträder med större skärpa i ljuset av de teore-
tiska perspektiv som avhandlingens analyser utgår ifrån. För att prata om det 
som i avhandlingen kallas vänskap använde eleverna oftast att ha kompisar 
eller bästa vänner. När de pratade om de elever som gick i samma klass an-
vände de klasskompisar utan att de nödvändigtvis ansågs vara vänner.  

Avhandlingens centrala begrepp, vänskap, behöver diskuteras: Vad är vän-
skap och kan det en gång för alla fastställas?  

Vänskapsideal över tid 
Filosofer har sedan länge varit sysselsatta med att definiera vad vänskap är. 
För knappt 2500 år sedan talade Aristoteles och Platon om vänskap som en 
relation genomsyrad av tillgivenhet, jämlikhet och ömsesidighet. De såg vän-
skapsrelationen som en form av utspädd kärlek (Hilte, 2017) något som fort-
farande lever kvar genom uttrycket att ”bara vara vänner”. Två hundra år se-
nare menade Cicero att vänskap endast kunde ingås mellan personer som an-
sågs vara goda, att konsensus var centralt och att denna sanna vänskap var en 
del av samhällets byggstenar (Peabody, 1887).  

Utöver Aristoteles, Platon och Cicero har tänkare genom tiderna även för-
stått vänskap som en relation byggd på frivillighet, välvilja och tillit (Öster-
berg, 2007). Denna förståelse handlar i huvudsak om ett ideal för vänskap, det 
vill säga, hur vänskap borde vara. All vänskap som inte nådde upp till idealet 
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ansågs i förlängningen inte som sann vänskap (inte heller vänskap mellan 
kvinnor enligt Aristoteles i Ahrne, 2014).  

Ur ett kritiskt perspektiv behöver detta ideal problematiseras då de som 
definierade vänskap sällan berör vänskap som den ser ut i praktiken och att 
definitionen var formad av män med makt över hur samhällen och dess sociala 
och kulturella ordning formades och upprätthölls. Det ideal som formats är 
dock inte oväsentligt. För även om människan är medveten om att denna fö-
reställning om vänskap inte nödvändigtvis är sann, så kan idealet fortfarande 
hänvisas till när vänskapsrelationer formas och utvärderas.  
 Hur gränserna ska dras för (sann) vänskap förändras dock och är kulturellt 
betingat (Roman, 2016). På 1600-talet kunde vänner dela säng och skriva kär-
leksdikter till varandra utan att det ansågs som utanför normen (Österberg, 
2007). Kanske var även gränsen mellan vänskap och intim kärlek mer fly-
tande. Det var inte förrän på 1800-talet som det uppstod behov av att särskilja 
kärlek och vänskap (Ahrne, 2014). Idag skulle troligtvis 1600-talets berättelse 
om vänskap ifrågasättas då två personer som regelmässigt delar säng med 
varandra anses som vänner med fördelar (från eng. friends with benefits).  

Fastän gränserna för vad som anses som vänskap förändras tycks det gamla 
vänskapsidealet vara seglivat. Även i modern tid beskrivs vänskap som en re-
lation genomsyrad av frivillighet, jämlikhet och oberoende (Alberoni, 1984). 
En vän förväntas uppvisa lojalitet och tillit, inte bryta förtroenden samt upp-
visa hjälpsamhet (Österberg, 2007).  

Utifrån översikten ovan (och även utifrån min senare genomgång i kapitel 
två), av hur filosofer och forskare har skrivit fram vänskapens kännetecken, 
vill jag göra en sammanfattning av vad denna idealistiska bild av vänskapsre-
lationen innehåller. Idealet kring vänskap pekar på dess, i grunden relationella 
karaktär och karaktäriseras av: 

 
Frivillighet, jämlikhet, oberoende, tillgivenhet, ömsesidighet, välvillighet, 
tillit, lojalitet, intimitet, förståelse, stöttning, öppen dialog och generositet. 
 
På en kulturell nivå finns det således en berättelse om vad vänskap är och hur 
människan bör förhålla sig till vänskapsrelationen. Utöver översikten ovan re-
produceras även denna berättelse i populärkultur riktad till vuxna samt till 
barn och ungdom (se nedan).  

Idealbilden av vänskap stämmer kanske inte överens med hur vänskap tar 
sig uttryck i handling, men kan samtidigt ha konsekvenser för hur elever, men 
även människor i stort, formar vänskapsrelationer. Idealet kan påverka tankar, 
handlingar, känslor och tolkningar som görs av ageranden i en vänskapsrelat-
ion. I mina analyser kommer jag att visa vilken betydelse idealbilden får för 
eleverna och hur bilden kan bidra till komplikationer och trubbel i vänskapan-
det.  
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Vad är vänskap? 
Det kan vara svårt om inte omöjligt att säga vad vänskap är, vad den betyder 
och var vänskap börjar och slutar. Intuitivt kan det kännas var gränsen för en 
vänskap går men det pratas sällan om det innan gränsen överträds om ens då. 
Känslan av närhet eller besvikelse kan uppstå i en vänskapsrelation utan att 
vännerna har uttalat vad de behöver eller kan kräva av varandra, utan att defi-
niera vänskapen. En definition av vänskap kan emellertid vara svår att göra 
eftersom vänskap inte är utan görs och därmed kan betyda skilda saker i re-
lation till olika personer och sammanhang. 

Att göra vänskap  
Under mitt fältarbete är det påfallande hur mycket tid och energi som eleverna 
lägger ner på att prata om och arbeta med relationerna mellan varandra. I 
klassrum, samlingssal, matkö och på väg till slöjdsalen avhandlas vem som är 
vän med vem, vem som exkluderas och vad som föranleder detta. Gränser för 
vänskap och vad som dikterar dessa gränsdragningar är alltså ständigt närva-
rande i elevernas samtal. Vänskap som fenomen framträder i allt detta prat 
som normerande. Att inte ha vänskapliga relationer framstår som en avvikelse, 
något som behöver förklaras eller döljas. Vänskap framstår med andra ord som 
en idé med en avgörande roll i ungas skolliv och som är värd att undersökas i 
sin egen rätt. 

Eleverna jag möter under mitt fältarbete visar således att arbetet med vän-
skap och sociala gränsdragningar är viktigt (i skolan), därav fokus på vänskap 
i denna avhandling. Mot bakgrund av det relationsarbete som eleverna lägger 
ner i denna process så blir vänskap i denna studie därtill ett verb; att göra 
vänskap eller att vänskapa.  

De praktiker som känns igen som vänskapande i denna avhandling är när 
två eller flera elever ägnar en stor del av tiden i skolan åt att regelbundet och 
över tid arbeta med sina inbördes relationer. De elever som tillsammans deltar 
i ett vänskapande söker sig till varandra när de har möjlighet, som under raster 
och till och från skolan. Till viss del väljer eleverna vilka de ska vänskapa med 
(Pahl & Spencer, 2004) men vänskapandet är inte bara ett uttryck för indivi-
duella val, kanske speciellt i skolan där eleverna placeras i utvalda grupper i 
specifika klassrum. Den kultur som finns i rummet under en specifik period 
då vänskap görs spelar in i relationsarbetet (Spencer & Pahl, 2006).  

I min avhandling görs detta vänskapande utifrån ett skript för vänskap. 
Sammansättning av elever i klassen har olika skript men dessa skript har också 
vissa likheter. Det ramar in vad som anses vara betydelsefullt i vänskapandet, 
som ett gemensamt intresse eller en liknande uppfattning om skolan eller om 
hur vänskap ska göras. Vänskapandet kan sägas grunda sig på likheter, en 
slags homofili (McPherson, m.fl., 2001; Roman, 2016). Men utöver det som 
återkommande lyfts i forskning gällande homofili, som etnicitet, religion och 
kön (ibid.) blir det i mina analyser synligt att andra element spelar in när ele-
verna formar sitt iscensättande av vänskap. Element som var vänskap görs och 
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som kulturella vänskapsideal. Iscensättandet av vänskap formas således i re-
lation till kulturella element som scenrum (de lokaler som skolan erbjuder), 
skript (ett tänkt manuskript för vänskapande), rekvisita (betydelsefulla ting), 
publik (frånvaro och närvaro av andra elever) kollektiv bakgrundsrepresentat-
ion (kulturella ideal och normer) och social makt (exempelvis statushierar-
kier). Innebörden och betydelsen av dessa kulturella element kommer att ut-
vecklas teoretiskt i kapitel tre.  

Vänskapande kan även definieras utifrån vad det inte är. Det finns relat-
ioner som görs i skolan, där eleverna ingår, som inte behöver innebära ett vän-
skapande. Exempelvis en romantisk relation eller relationen mellan klasskom-
pisar som ingår i samma grupp under ett skolprojekt. Talesättet ”vänner och 
bekanta” synliggör även skillnader i olika relationers karaktär. Ett bekantskap-
ande kan vara en begynnande vänskapande men behöver inte nödvändigtvis 
bli det. På samma sätt kan ett gemenskapande eller ett görande av samhörig-
het, till exempel när en klass möter en annan i en fotbollsmatch, inte bära på 
känslan av exklusivitet eller att vara vald av någon eller några. Känslor som, 
om de upplevs över tid, snarare är del av ett vänskapande.  

Mitt mål är att undersöka hur kulturella element samspelar och villkorar 
elevernas vänskapande i en högstadieklass. Därför har jag använt mig av en 
kultursociologisk verktygslåda där samspelet mellan kulturella element är att 
likna vid en iscensättning. Att iscensätta vänskap blir i denna avhandling, och 
utifrån min kultursociologiska begreppsvärld, samma sak som att vänskapa. 
Till min hjälp är som nämnts ovan analogier från teaterns värld centrala, som 
scen, rekvisita och publik (Alexander, 2011; Goffman, 1959). Begrepp som 
har blivit ”verkliga” när eleverna rört sig mellan, och agerat i, klassrum, toa-
lettkö, uppehållsrum och matsal. Ett kultursociologiskt perspektiv har på så 
sätt hjälpt mig att ställa frågor om elevernas sociala liv för att sedan även ge 
svar på hur elevernas vänskapande kan förstås och därmed förklaras.  

För att få insikt i hur högstadieelever vänskapar behöver även deras hante-
ring av relationer när oförutsedda situationer uppstår förstås. Det kan handla 
om att eleverna drar gränser och har meningsskiljaktigheter om vad som är 
sant och falskt, rent och orent, rätt eller fel (jfr. Douglas, 2004). Genom att dra 
gränser för att skapa social och kulturell reda kan ett vi och ett dom också 
formuleras för att då lättare kunna definiera var detta vi hör hemma. Därmed 
skapas en process där vilka vi är konstrueras genom vilka vi inte är. Genom 
att uppmärksamma hur eleverna drar sociala och symboliska gränser (Lamont 
& Molnár, 2002) och på så sätt formar ett vi och dom, blir det möjligt att få 
syn på hur den kultur som omgärdar deras vänskap kan förstås. Eller som Erik 
Hannerz uttrycker det: “Consequently, what constitutes culture is not what 
they are, but rather what they are made through the articulation of differences” 
(2015, s. 17). I detta gränsdragande används bland annat referenser till kultu-
rella normer och vänskapsideal som föreskriver vad som anses vara en auten-
tisk eller sann vänskap. Men dessa hänvisningar används på olika sätt bero-
ende på vem som agerar, vilken publik som finns närvarande och vilka refe-
renser till normer och ideal som används. På så sätt hjälper dessa ideal och 
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normer elever som agerar, att nå sitt uttalade eller outtalade mål, nämligen att 
få ta del av den viktiga vänskapen.   

Om utgångspunkten är att vänskap görs så kan det även bli möjligt att upp-
täcka att sättet att göra vänskap på ser olika ut beroende på vem som agerar 
och vem som ser på när vänskap görs men även i vilket scenrum och i vilket 
sammanhang vänskap görs och att den är föränderlig. Denna kontextuella för-
ståelse av vänskap delas av andra forskare. Vänskapens förutsättningar har 
visat sig förändras av geografiskt avstånd, utbildningsval och familjesituation 
(Goedecke, 2018). Francesco Alberoni (1987) pekar på att när vardagen för-
ändras, så som vid en flytt eller byte av jobb, så omorganiseras även vänskaps-
relationerna. Utifrån forskning kan det alltså sägas att vänskap formas och 
omformas i interaktion, att den är föränderlig och beroende av sitt samman-
hang (Ahrne & Sundberg, 2007; Goedecke, 2018; Silver, 1990, Vincent, m.fl., 
2018a). Jag vill även lägga till att tid och meningsskapande är viktigt i ett 
vänskapande. I avhandlingen synliggörs hur elevernas vänskapande påverkas 
av hur vänskapsrelationer bland eleverna har sett ut tidigare, ibland 10 år till-
baka i tiden. Det pågående vänskapandet tar även intryck av en tänkt framtid.  

Vänskap i populärkulturen  
Hur ett socialt och kulturellt fenomen som vänskap ska förstås hänger samman 
med distinktioner gentemot andra mellanmänskliga relationer. För trots att 
vänskap studeras inom olika forskningsfält, exempelvis sociologi (Ahrne, 
2014; Allan, 1998; Roman, 2016), psykologi (Berndt, 1992) och fysiologi 
(Gospic, 2014) är vänskapsrelationen ofta underordnad den tvåsamma kär-
leksrelationen. Vänskapsrelationen har till skillnad från parrelationen inte för-
ärats med någon juridik, inga skriftliga kontrakt och ingen institution som 
finns där för att befästa den (Lundgren, 1995). Vänskapen får istället repre-
senteras av ett hjärta som kan delas i tu för att sedan bäras runt halsen på de 
två, oftast unga, vännerna. Det finns heller inga tv-program som heter Vänner 
vid första ögonkastet eller Bonde söker vän och i bibliotekets hylla för relat-
ioner finns det knappt något om vänskap utan istället böcker om äktenskap 
och samboskap. Den tvåsamhetsnorm som vunnit mark i samtida kultur och 
samhälle, refererar inte till en tvåsam vänskap utan gäller den relation som 
finns mellan två personer i en kärleksrelation.  

Ett tv-program som skulle sätta sökandet av vänner i fokus skulle eventuellt 
bli för känsligt. Att vara singel och söka en partner är något kulturellt accep-
terat men att vara utan vän i tv-rutan skulle riskera att förlägga de medver-
kande utanför det som anses vara norm. De skulle ses som ensamma och ef-
tersom de öppet skulle söka efter just en vän skulle de dessutom riskera att 
målas upp som ofrivilligt ensamma. Programmet skulle således utforska något 
utanför normen, att inte ha några vänner. Berättelsen av vänskap och av part-
nerskap är olika, bonden kan visa upp att hen önskar en kärlekspartner men 
inte en ofrivilligt ensamhet. 
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Trots den äktenskapsliknande relationens överordning finns det populär-
kulturella referenser där vänskap är centralt så som i den amerikanska tv-se-
rien Vänner, den svenska tv-serien Glappet och den norska tv-serien Skam. 
Här formas bilder av vänskap och hur vänskap kan eller bör se ut och prakti-
seras men också hur trubbel i vänskapsrelationer kan upplevas och hanteras. I 
dessa tv-serier görs vänskap till något som bara finns där och inte avhandlas i 
samma utsträckning som parrelationer men som samtidigt är en självklarhet. 
Mellan rollfigurerna i serien Vänner är det centralt att bo tillsammans, att till-
bringa tid med varandra i soffan eller på närmaste café och att kommentera de 
senaste händelserna i varandras liv. I tv-serien Glappet står den kulturellt för-
bjudna och problematiska heterosexuella kärleksrelationen till äldre män i fo-
kus. I centrum för gymnasievännerna i serien Skam står popularitet, kärlek och 
sexualitet. Gemensamt för dessa serier är att, även om vänskap är det centrala, 
görs den tvåsamma kärleksrelationen gång på gång till mål och mening med 
det som görs och sägs.  

Det är här på sin plats att uppmärksamma skillnaden mellan hur vänskap 
mellan tjejer och hur vänskap mellan killar porträtteras i populärkulturen när 
det kommer till olika relationers status. När tjejers vänskap är centralt så som 
i tv-serien Glappet blir målet med samtalen mellan vännerna att lyckas behaga 
en man och inleda och behålla relationen till denna man. Detta är inte lika 
tydligt då blickarna riktas mot fiktion som har vänskap mellan killar i centrum 
så som dramafilmen Stand by me från 1987 som handlar om ett gäng 13-åriga 
killar i USA, där de istället för att söka efter en partner av motsatt kön har ett 
mysterium att lösa. Denna skillnad blev tydlig när Alison Bechdel (1986), ge-
nom att arbeta fram ett särskilt test, som kom att kallas Bechdel-testet, kunde 
peka på att när kvinnor var med i spelfilm (vilket inte alltid var fallet) så var 
det allt för många spelfilmer som visade kvinnor på vita duken som endast 
pratade med och om män medan män pratade med alla och om allt. Den plats 
som vänskapandet har bland unga killar respektive tjejer i populärkultur, på-
verkar de ungas vänskapande genom att förespråka ensidiga könsnormer och 
begränsande fördomar. Om vänskap mellan tjejer ses som endast en förbere-
delse inför att ingå i en heterosexuell kärleksrelation och killars vänskapande 
aldrig har den ingrediensen så kan en förståelse för ungdomars viktiga vän-
skapsrelationer vara svår att nå.    

Denna hierarki bland relationer påverkar synen på vänskap. Om den 
tvåsamma kärleksrelationen görs viktigare än vänskapsrelationen, genom att 
vara den som uppmärksammas och diskuteras, finns det risk för att vänskaps-
relationen ses som mindre viktig än vad den faktiskt är och även mindre kom-
plex och därför inte lika angelägen för exempelvis forskning. För de elever 
som jag har mött under fältarbetet är vänskap många gånger meningen med 
livet. Risken med en relationshierarki där inte vänskapens betydelse uppmärk-
sammas utan istället förminskas är att den osynliggör den process som ele-
verna ständigt är upptagna av i sin vardag. 

När en förståelse för vänskap ska nås spelar kulturella normer om andra 
sociala fenomen en stor roll. I likhet med det sociala fenomenet, tvåsamhet i 
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en kärleksrelation påverkas den stora berättelsen om vänskap även av synen 
på ensamhet. Att vara ensam ifrågasätts oberoende om det är självvalt eller 
inte och att ha vänner ses som det rätta oavsett social arena och blir därför inte 
ifrågasatt (Westberg, 2012). Om du är ensam och utan vänner riskerar du som 
elev att bli misstänkliggjord. Likväl som att bonden inte stoltserar med sin 
frånvaro av vänner för att hen då skulle bli misstänkliggjord så blir de ofrivil-
ligt ensamma elevernas värde ifrågasatt. Detta kommer det bli möjligt att se i 
avhandlingens empiriska kapitel. En kulturell norm uppstår genom att sättas i 
arbete på många arenor som i fiktionens och skolans värld.  

Förändrad syn på vänskap  
Meningen med vänskap kan tyckas vara relativt stabil, då den ges en bety-
dande plats i livet. Vilken plats som vänskapen får och hur den definieras är 
dock föränderligt. Ray Pahl (2000) skriver att vänskap är ”quintessentially 
post-modern” (s. 166). Med detta avses att vänskap spelar en avgörande roll i 
ett identitetsskapande. Hilte (2017) uttrycker det på följande sätt: ”Vänskap 
har blivit en allt viktigare komponent i utvecklingen av långa och bärkraftiga 
relationer.” (s. 88)  

Genom forskning och mediala händelser har synen på vad vänskap är för-
ändrats vilket gör att vänskapsidealet har kunnat ifrågasättas. Under 2000-talet 
har studier om mobbning i vänskapsgrupper i skolan genomförts (Besag, 
2006; Mishna, m.fl., 2008). Dessa problematiserar fri och jämlik vänskap. Stu-
dier visar också att inkludering av de som anses som vänner ofta förutsätter 
exkludering av de som inte definieras som detsamma, annars kan vänskap inte 
uppstå eftersom vänskap kräver exklusivitet (Corsaro, 2003).   

Frågan om vem som definieras som vän blir än mer komplext när brottsof-
fer i vuxen ålder beskriver sina förövare från barndomstiden just som vänner. 
Exempel på detta utgörs av radiodokumentären ”Hjälp! Mina vänner är pedo-
filer” (Engström, 2019) och andra dokumentära skildringar där de som fallit 
offer för övergrepp även efter de förstått att de är brottsoffer definierar förö-
varen som vän. Studierna, nämnda ovan, så väl som medialt uppmärksam-
made händelser har på så sätt problematiserat vänskap och dess ideal. Den 
historiskt sett oproblematiska vänskapen behöver alltså ses i ljuset av såväl 
inkludering som exkludering (Corsaro, 2014) och även makt och samhälls-
strukturer. Vänskap är mer komplex än en relation byggd på frivillighet, jäm-
likhet och oberoende.  

Vänskap i skolan 
Sammanhanget, så som i vilket scenrum som vänskapen görs, inverkar på vän-
skapsrelationer. I avhandlingen undersöker jag därför hur skolans scenrum 
och specifika inramning påverkar elevernas vänskapande. Den inramning som 
åsyftas är för det första att en elev under högstadietiden befinner sig i skolan 
majoriteten av sin vakna tid under skolåret och att närvaron är obligatorisk. 
Detta gör att eleverna konstant, på gott och ont, är omgivna av jämnåriga som 
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är medvetna om och ofta intresserad av vad klasskompisar gör och säger och 
hur andra i skolan reagerar på det som görs och sägs. I skolan formas och 
förhandlas identiteter i relation till en närvarande publik. Det vill säga, ele-
verna är åskådare till hur deras klasskompisar formar vänskaper, vilka vänner 
de har eller inte har och hur vänner förhåller sig till varandra. Det har till ex-
empel visat sig att ju fler vänner en elev kan visa upp inför sina klasskamrater 
desto större blir möjligheten att anses vara populär (Eder, 1985).  

För det andra ska eleverna inhämta kunskap och bedömas av lärarna. Ele-
verna möts alltså av två värderings- eller bedömningsstrukturer i skolan; den 
som recenserar elevens agerande i det sociala scenrummet (elevernas struktur) 
och den utifrån vilken elevens akademiska förmågor bedöms (lärarnas struk-
tur). Eleven delar dock inte nödvändigtvis upp dessa två bedömningsprojekt. 
Allt de gör i skolan utgör ett sammanflätat projekt trots att de två praktikerna 
inte alltid går ihop (Bliding, 2004; Strandell, 1994; Tellgren, 2004). Att göra 
på ett visst sätt kan skattas högt av klasskamrater eller vänner men inte av 
lärare. En elev kan under en lektion, lyssna på vännens viskningar om problem 
på hemmaplan medan läraren vill att eleven fokuserar på riksdagens uppdrag. 
Lyssnandet skulle göra gott för vänskapen och ett samtal om riksdagens upp-
drag skulle göra gott för betygen. Dessa parallella bedömningsstrukturer har 
även intresserat Skolverket (Wrethander Bliding, m.fl., 2002) som i en rapport 
om skolans formella och informella miljöer har frågat sig hur eleverna paral-
lellt ska hantera att vara en god elev och att vara en god kamrat.  

För det tredje är det av vikt att lyfta fram att skolan är organiserad så att 
den sätter samman och på samma gång delar upp eleverna beroende på geo-
grafi (närhetsprincipen), ålder (samma ålder i samma klass) och av pedago-
giska och utrymmesmässiga skäl (inte för stora eller små grupper). Skolor kan 
också, så som den skola där jag genomförde mitt fältarbete, sätta samman 
grupper och dela upp elever utifrån prestationsnivå, så att elever med behov 
av mer stöd i skolarbetet sätts i samma undervisningsgrupp. Eftersom vänskap 
har störst möjlighet att uppstå om det finns tillfälle att träffas och etablera en 
relation blir de elever som blir placerade i samma grupp eller går i samma 
klass möjliga vänner. Följaktligen blir det svårare för de som inte går i samma 
klass eller placeras i samma grupp att bli vänner. De som kommer från olika 
platser, de som är i olika åldrar och de som presterar olika i förhållande till-
skolans betygskriterier har alltså mindre möjlighet att vänskapa.  

Till sist är det viktigt att nämna att eleverna i denna avhandling går i skolan 
i ett samtida Sverige vilket också ger specifika ramar. Skolans utformning och 
innehåll ser olika ut i skilda samhällen (Behtoui, 2019; Schneider, m.fl., 
2012). I dagens svenska skola är det vanligt med grupparbete utan lärarnär-
varo, lunchen äts ofta i en skolmatsal tillsammans med alla andra klasskamra-
ter, lärarna är ofta samtalspartners och mentorer till skillnad från att historiskt 
ha haft en roll som kunskapsöverförare med nästintill oinskränkt makt 
(OECD, 2017; Persson, 2008). Att skapa trygga relationer i skolan är viktigt 
eftersom det har visat sig att trygghet borgar för lärande (Aspelin, 2010; Fre-
lin, 2010) och välbefinnande (Ferrer-Chancy & Fugate, 2007). De relationer 
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som hänvisas till i dessa studier är dock främst lärarnas relation till eleverna 
och inte till de mellan eleverna.  

Att eleverna till stor del arbetar självständigt, att lärarna ses som mentorer 
och att lärandet ses som relationellt och utförs i grupparbeten skiljer sig från 
hur skolan såg ut på 1940- och 50-talen i Sverige. Den svenska skolkulturen 
och dess lärstilar erbjuder elever upprepade tillfällen att etablera och samtala 
om relationer. Skolan kan sägas bli relationsfokuserad genom ett relationellt 
lärande och utifrån det att eleverna ofta uppmanas att samarbeta i projekt. Den 
relationsfokuserade skolan möjliggör vänskapande under lektioner, raster, 
håltimmar och under grupparbeten. Lunchrum och projektarbeten i biblioteket 
kan bli arenor för vänskapande men även för regelrätta kränkningar.  

Skolans fokus på relationer kan också betyda att berättelsen om den me-
ningsfulla vänskapen förstärks vilket ställer ensamhet utanför normen och den 
ensamme till någon som riskerar att ses som ett problem i skolan. Detta trots 
att betydelsen av ensamhet mycket väl kan variera, som den gör med vänskap.   

Elevernas vänskap i skolan görs således med en återkommande och påtag-
lig närvaro av en publik av klasskamrater, av parallella bedömningsstrukturer, 
av skolans organisation och i ett specifikt scenrum i en särskild tidsanda. Det 
blir på så sätt viktigt att poängtera att resultaten i denna avhandling ska ses i 
sin kontext. Inte minst eftersom jag vill avhålla mig från att okritiskt klumpa 
ihop högstadieelever utan inbördes olikheter (jfr. James, 2007). Genom att i 
de empiriska kapitlen peka på likheter och variationer i vänskapandet vill jag 
undvika att skapa en förenklad bild av elevers liv.  

För att förstå arbetet som läggs ner på att forma, upprätthålla och avsluta 
vänskap krävs kännedom om och förståelse för det sammanhang som eleverna 
befinner sig i. Det handlar om att göra vänskap. Därför har jag valt att upp-
märksamma hur detta görande är knutet till vänskapsskript, scenrummet där 
vänskapandet sker, till betydelsefulla ting och till en publik men även hur det 
påverkas av kulturella normer och vänskapsideal samt en längtan efter social 
samhörighet. I avhandlingen analyserar jag hur dessa olika kulturella element 
påverkar vänskapandet. I avhandlingens konkluderande kapitel fokuserar jag 
i huvudsak på hur skolan som organisatoriskt, fysiskt och kulturellt scenrum 
påverkar vänskapandet, hur scenrummet samspelar med tid samt vilka konse-
kvenser vänskapsideal kan få för inkluderings- och exkluderingsprocesser.  

I denna introduktion har det tydliggjorts att min avhandling utgår ifrån att 
vänskap görs, att det krävs arbete för att en vänskap ska kunna uppstå och 
fortgå. Görandet av vänskap, det vill säga vänskapandet, blir inte till i ett so-
cialt vacuum utan påverkas av samspelet mellan olika kulturella element. Mot 
bakgrund av denna genomgång av vänskap som ett ideal i görande formuleras 
så mitt syfte och mina frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar  
Intresset i denna avhandling är att utveckla en förståelse för vänskapande 
bland högstadieelever. Mitt grundantagande är att vänskap är något som görs 
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och sker i samspel mellan kulturella element. Ytterligare en utgångspunkt är 
att vänskapande, som en meningsfull praktik, blir särskilt tydlig när en etable-
rad ordning för vänskap utmanas. 

Syftet med denna avhandling är att bidra till en förklaring av hur kulturella 
element samspelar och skapar gränser som möjliggör och begränsar elevers 
vänskapande, vilket sker genom beskrivningar och analyser utifrån ett etno-
grafiskt fältarbete. Mot bakgrund av detta syfte har jag formulerat fem frågor:  

 
1. Hur gör elever vänskap?  
2. Hur drar elever gränser när de vänskapar? 
3. Vad händer när vänskapens gränser hotas?  
4. Hur påverkar scenrummet elevers vänskapande?  
5. Hur förhandlas vänskapens mening när oväntad vänskap uppstår?  

 
När de fem frågorna är besvarade har en förståelse av elevers vänskapande i 
skolan utvecklats. Denna förståelse nås bland annat genom att i avhandlingens 
analyser problematisera fenomenet vänskap i relation till inkluderings- och 
exkluderingsprocesser. Genom att besvara avhandlingens frågeställningar har 
en kultursociologisk förståelse för elevers vänskapande presenterats.  

Avhandlingens disposition 
Denna inledning har gett en bakgrund till mitt och även ”mina” elevers forsk-
ningsintresse och presenterat avhandlingens syfte. I nästa kapitel presenterar 
jag tidigare forskning som visar att vänskap som tema för tänkare har ett hi-
storiskt förflutet och är ett fenomen som studeras inom olika forskningsdisci-
pliner. Forskningsöversikten visar även att empiriska studier av vänskap bland 
högstadieelever fortsatt behöver stärkas.  

Därefter, i kapitel tre, presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunk-
ter, vilka i denna avhandling är kultursociologiska. Jag använder mig i huvud-
sak av Alexanders kulturella pragmatik, Goffmans mikrosociologiska begrepp 
samt Lamont och Molnárs sociala och symboliska gränsdragningar.  

I kapitel fyra, metodkapitlet, redogör jag för avhandlingens material, utfört 
fältarbete, analysprocess, etiskt förhållningssätt samt hur jag som sociologiskt 
orienterad barn- och ungdomsvetare har kommit att reflektera över min roll 
som forskare i samband med fältarbetet.  

Avhandlingens empiriska kapitel börjar i och med kapitel fem. I det första 
empiriska kapitlet beskriver jag skolan där fältarbetet genomfördes (Skoga-
skolan). Genom scener från mitt material visar jag sedan hur eleverna gör vän-
skap på ett närmast sömlöst sätt, det vill säga ett görande av vänskap som 
pågår utan brott, hot eller märkbara ifrågasättanden. 

I kapitel sex, det andra empiriska kapitlet, pekar jag på hur symboliska och 
sociala gränsdragningar kan synliggöras genom en elevs försök till att väns-
kapa. Här synliggörs kulturella element i en konstellation av populära pojkars 
vänskapande som normer rörande kön.  
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I kapitel sju, det tredje empiriska kapitlet, presenteras hur vänskap kan för-
svaras när den upplevs vara under hot.  

Därefter, i kapitel åtta, det fjärde empiriska kapitlet, fokuserar jag på hur 
ett förändrat scenrum kan möjliggöra ny vänskap.  

Det sista empiriska nedslaget finns i kapitel nio, här illustreras hur ny och 
oväntad vänskap, som bryter mot klassens förväntade iscensättning av vän-
skap, görs och hur mening i den nya vänskapen förhandlas.  

I det avslutande kapitlet knyter jag samman de empiriska kapitlen och dess 
analyser med avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Kapitel tio samman-
fattar avhandlingens kunskapsbidrag och problematiserar fenomenet vänskap 
med blicken riktad mot hur vänskapande formar inkluderings- och exklude-
ringsprocesser i skolan. Resultaten diskuteras avslutningsvis i relation till sko-
lans kunskaps- och demokratiuppdrag samt till begreppet social kompetens. 
Jag lyfter även vad avhandlingens resultat har för relevans utanför skolan.  
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Kapitel två. Vänskapsstudier 

I detta kapitel ger jag först en övergripande bild av vänskapsforskning i all-
mänhet och studier med ett sociologiskt perspektiv på vänskap i synnerhet. 
Sedan presenteras studier om vänskap i skolan. Jag fördjupar mig därefter i 
tre skoletnografier som har fokus på högstadie- och gymnasieelevers interakt-
ion och identitetsskapande. Kapitlet avslutas med att angöra till forskning som 
beaktar hur skolan som scenrum kan förstås i relation till elevernas görande 
av vänskap.  

Vänskap som sociologiskt fenomen 
Förståelsen för vänskap har, som tidigare nämnts, historiskt sett inte tagit hän-
syn till sammanhang som ålder, ekonomi eller kultur och spår av detta finns 
kvar inom mer samtida sociologisk forskning. Alberoni (1984), en av vän-
skapssociologins förgrundsgestalter, beskriver vänskap som mötet mellan två 
fria och oberoende individer där relationen är skild från värdsliga ting som 
sociala strukturer. Likaså ser Anthony Giddens (1992) vänskap som något 
som rör sig fritt i sociala rum. Denna idealiserade förståelse ger en förenklad 
och ensidig bild av vänskap (Allan, 1989; Lundgren, 1995; Spencer & Pahl, 
2006). Den bidar även till att upprätthålla orealistiska förväntningar på vän-
skapsrelationen (Lindberg & Soydan, 1993). En förenklad eller kanske till och 
med romantiserad bild av vänskap kan sägas ha försvårat för människans vän-
skapande. Vänskapsidealet har kanske rentav utgjort ett hinder för att göra 
vänskap eftersom kraven är närmast orealistiska. 

För att inte fastna i dessa utopiska förväntningar har studier (Allan, 1989; 
Jamieson, 1998; Österberg, 2007) intresserat sig för hur människor upplever 
sociala och moraliska plikter i vänskapsrelationer. Studier har visat hur vän-
skap formas av historiska skeden, politik och kultur (Ahrne, 2014; Cohen, 
1992; Hilte, 2017; Wellman, 1992). Med denna bredare förståelse som ut-
gångspunkt har forskning kunnat visa att nära relationer, i vissa fall, till och 
med kan vara en grundläggande faktor för social segregation, exkludering och 
hat (Heaphy & Davies, 2012; Jamieson, 1998).  

Idealbilden av vänskap har utmanats av etnografiska studier som visar hur 
vänskapsrelationer de facto görs. Då har det visat sig att görandet av vänskap 
inte uteslutande är jämlikt, konstruktivt eller positivt (Jamieson, 1998). Etno-
grafiska studier visar även att socioekonomiska faktorer, hemmets utformning 
och placering (möjlighet till möten), könstillhörighet, sexualitet och nat-
ionalitet påverkar människors vänskapsrelationer (Allan, 2001; Goedecke, 
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2018; Jamieson, 1998). Vänskap har visat sig se olika ut beroende på om den 
är vald eller, genom exempelvis syskonskap, tilldelad (Hilte, 2017). Mikaela 
Sundberg (2019) har studerat hur vänskap formas i en total institution – ett 
nunnekloster – och visar att vänskap påverkas av den inramning som institut-
ionen ger. Studier har även intresserat sig för hur vänskap och brist på den-
samma påverkas av att stå utanför både arbetsmarknad och ett studiesamman-
hang (Välimäki, m.fl., 2019). Utifrån ett sociologiskt perspektiv som upp-
märksammar relationsprocesser och förändringar i maktfördelning blir vän-
skap således svår att en gång för alla definiera (Ahrne & Sundberg, 2007). 

Förståelsen för vänskap påverkas även av andra mellanmänskliga relat-
ioner. Studier har exempelvis påvisat skillnader mellan att vara vänner och att 
vara ett kärlekspar. Harry Blatterer (2015) pekar på att en vänskapsrelation 
inte är fri från tvingande ramar men att dessa ramar är mer tillåtande än de 
som omgärdar parrelationen. Detta gör att det finns en flexibilitet i formandet 
av vänskaper. Flexibiliteten gör dock att vänskapsrelationen kan anses som 
mer ömtålig än andra relationer eftersom den inte har samma konkreta stöd-
system (Cancian, 1987). Det finns inga skrivna kontrakt, gemensamma ägo-
delar eller terapeuter som kan bidra till att relationen består. Vänskapen bärs 
mer av relationen i sig än av stöd, krav och förväntningar utifrån. Den uppstår 
och fortlever utan att den bekräftas eller befästs av varken stat eller religion. 
Vänskap är med detta beroende av outtalade och ofta osynliga men vardagliga 
kulturella normer och ideal. Detta gör vänskap till ett föränderligt fenomen 
som med fördel kan studeras utifrån sociologiska utgångspunkter (jfr. Spencer 
& Pahl, 2006). 

Förändra(n)de rum för vänskap 
När vänskapen ses som kontextberoende får även var vänskapens görs bety-
delse. Alla generationer har sina gemensamma men även sina specifika platt-
formar som möjliggör vänskapande. Idag kan vänner hittas och vänskap be-
kräftas på sociala mötesplatser på internet vilket inte var fallet för den stora 
allmänheten före 1990-talet. Sociala mötesplatser omdanas och omgärdas av 
olika kulturella ideal om hur vänskap ska formas och upprätthållas (Miller, 
2017). Kan ett barn vara vän med sina föräldrar eller sin lärare på digitala 
plattformar? Kan vänskap fortleva utan fysiska möten? Att elever (och andra) 
kan publicera uttalanden eller bilder på nätet erbjuder nya möjligheter och ut-
maningar. Den digitala världen ger möjlighet att kommunicera något som be-
står, som syns för en stor publik, som gör det möjligt att sprida till fler och 
som även blir möjligt att söka efter på nätet (Boyd, 2014). På så sätt kan digi-
tala inlägg refereras till under en lång tid efter att de har skapats för att exem-
pelvis förstärka gränser för vem som kan bli inbjuden i en gemenskap och vem 
som inte blir det. Oavsett om det är en korridor eller en social mötesplats på 
nätet så skapar dessa olika rum en specifik vänskapskultur som har sina re-
spektive möjligheter och begränsningar för vänskapandet. 
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Kulturell konstruktion av enskildhet 
För att förstå vänskap som sociologiskt fenomen kan blicken riktas mot den 
kulturella konstruktionen av enskildhet. Erik Westbergs (2012) avhandling vi-
sar att en idé har formats i det västerländska samhället som utgår från att en-
skildhet är problematisk och behöver förklaras. Han definierar två sätt på vilka 
en människa kan befinna sig i enskildhet: frivilligt, avskildheten eller ofrivil-
ligt, ensamheten. Om en individ väljer att leva i avskildhet från andra männi-
skor utkrävs ett motiv till detta val och om en individ är ensam, utan tillhörig-
het till en gemenskap, söks också efter en förklaring till denna belägenhet. Den 
ifrågasatta enskildheten förstärker på så sätt vänskapens kulturellt centrala roll 
i människors liv. Att ha vänner och vara en vän har blivit en kulturell norm 
medan avskildheten och ensamheten kräver sin förklaring. Den ofrivilligt en-
samma personen riskerar, utifrån denna norm, att bli stigmatiserad och ses 
som den Andre. 

Barndomssociologiska perspektiv  
Även om den övergripande forskningen om vänskap har breddats till olika 
akademiska discipliner har vänskapsforskning med fokus på ungdomar i sko-
lan inte gjort samma resa. Mary Healy (2011) menar att detta kan bero på att 
skolans (de vuxnas) perspektiv på vänskap kan liknas vid en bus theory; mis-
sar du den ena så kan då vänta på nästa, likt vid en busshållplats. Majoriteten 
av vänskapsstudier har istället haft ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och 
genomförts mestadels bland yngre barn. Tidigare studier har koncentrerat sig 
på vänskapens roll, konsekvens och definition (Carter, 2019; Erdley & Day, 
2013). Fokus har legat på vänskapen som ett medel för att uppnå bättre skol-
prestationer (Carter & Nutbrown, 2016; Espelage, m.fl., 2013; Faircloth & 
Hamm, 2005) och psykiskt välbefinnande (Way, 2011). När elever tillfrågas 
om en definition av vänskap är svaret: Lojalitet, intimitet, förståelse och stött-
ning (Berndt, 2004; Buhrmester & Furman, 1987). Psykologisk forskning in-
nefattar begreppet high-quality friendships vilka karakteriseras av generositet, 
intimitet och en öppen dialog (Kuther, 2019). Det har även studerats hur ag-
gression hos enskilda individer påverkar chansen att få vänner (Bagwell & 
Smith, 2013). Ett tydligt och samstämmigt resultat inom psykologisk forsk-
ning är att vänner gör ungdomar tillfreds (i skolan) och även senare i livet 
(Carmichael, m.fl., 2015; Chaplin, 2009; Magen, 1998).  

Hur vänskap definieras (eller inte definieras) i psykologisk forskning kan 
bidra till att förstärka en idealistisk syn på vänskapsrelationer och kan eventu-
ellt, likt Aristoteles definition, understryka vad vänskap bör vara istället för 
vad det är eller rättare sagt hur vänskap görs. 

En grundläggande skillnad mellan ett psykologiskt perspektiv på barn och 
ungdom och det kultursociologiska perspektiv jag tar i avhandlingen är att 
vänskapen ur ett psykologiskt perspektiv ses som del av att barnet är under 
(om)danande, på väg att bli vuxen. Vänskapsprocesser blir då en del av att 
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vara på väg till nästa fas i livet, vuxenheten. Det som barnen då gör när de 
vänskapar blir som en generalrepetition för nästa akt och inte en akt i sig.  

Lillian Rubin (1981) pekar ut två faser i barns utveckling när det kommer 
till vänskap. I tre- till fem-årsåldern är en vän den du just då leker med för att 
i elva- till tolvårsåldern övergå till att fokusera på gemensamma intressen och 
vikten av att ”personligheterna går ihop” (Ihrskog, 2006, s. 14). Den senare 
fasen omfattar även stöd och känslomässig närhet mellan vännerna och för-
mågan att kunna se situationer från andra vinklar än sin egen (Rubin, 1981). 
Till skillnad från denna förståelse för vänskap bland barn beskrivs vänskaps-
forskning bland vuxna inte i faser utifrån ålder utan snarare i olika steg utifrån 
hur länge eller hur djup relationen har varit (Allan, 1998). Att utvecklingsfaser 
ställs i fokus inom vänskapsforskning bland barn och unga kan medföra att 
det sammanhang och den kultur inom vilken vänskapandet sker kommer i 
skymundan och att viktiga element i elevers vänskap förbises. 

Kamratkulturer och interaktionsutrymme 
Trots dominansen av psykologisk forskning så finns det barndomssociolo-
giska studier med intresse för att förstå vänskap. För att kunna förstå vänskap 
ur ett barndomssociologiskt perspektiv behöver barnet eller ungdomen ses 
som någon i sin egen rätt, med egna kulturella uttryck och med möjligheter att 
forma sina liv (James & Prout, 1990). Begrepp som kamratkulturer (peer cul-
tures) och kamratrelationer (peer relations) har lyfts fram liksom språk i in-
teraktion (talk-in-interaction) samt identitetsskapande. Med dessa begrepp ses 
vänskap som någonting som görs i interaktion och som behöver förstås utifrån 
sitt sammanhang. Görandet av vänskap och av kamratrelationer ses här som 
synonyma processer (Theobald, 2016) även om kamratrelationer kan ses som 
ett bredare begrepp än vänskap (Berndt, 2004). Studierna fokuserar på språk-
liga dimensioner av interaktion och visar att barn ordnar sina relationer genom 
att använda sig av tillgängliga språkliga och kulturella resurser (Corsaro, 
2014; Danby, 2009; Evaldsson, 2007; Goodwin, 1990, 2008; Goodwin & 
Kyratzis, 2011). De kan välja ut och sedan kreativt använda dessa resurser 
(Gaskin, m.fl., 1992) så att de hjälper dem att uppnå sitt mål med interaktionen 
(Goodwin & Kyratzis, 2011).  

En del av de kulturella och språkliga resurser som barn använder visar sig 
komma från en rådande vuxenkultur (Corsaro, 2003). Genom att tolka och ta 
sig an element från de vuxnas kultur formar barnen sin egen kamratkultur som 
till viss del kan vara en imitation av de vuxnas dito men som också kan skilja 
sig avsevärt eftersom barn kan ha en annan tolkning av till exempel lek eller 
vän än de vuxna. Barn vänskapar följaktligen inom två parallella kulturer. 

Medan vuxenkulturen inverkar i barnens kultur verkar inte det omvända 
ske. Vuxna tar ofta inte hänsyn till barns och ungdomars kulturer alternativt 
ses de som hotande. Hotet ses särskilt komma från ungdomskulturer eftersom 
dessa anses utmana en rådande (vuxen) ordning (Corsaro, 2014; Lindgren, 
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2009; Poyntz & Pedri, 2018). Att eleverna formar och upprätthåller en vän-
skapskultur inom vilken de vänskapar kan i vissa fall ses som ett hinder i sko-
lan (Lahelma & Öhrn, 2011). I samma anda visar forskning att barn och unga 
är delaktiga i och även intresserade av hur deras egen och vuxnas kultur for-
mas medan vuxna sällan visar intresse av hur barnen formar sin kultur (Crom-
dal, 2009; Payne & Ridge, 1985). Denna obalans kan eventuellt förstärkas om 
det som eleverna gör och säger förstås enbart utifrån ett utvecklingspsykolo-
giskt perspektiv. Om barn och unga endast ses som att befinna sig i utveckl-
ingsfaser finns det en risk att glömma bort att kultur finns varhelst människor 
möts, oavsett ålder (Hannerz, 1982).  

William Corsaro (2003) pekar i studier på att barn är del av två kulturer 
samtidigt och visar att förskolebarn går med på de vuxnas regler, vilket ex-
emplifieras av solidaritet som något viktigt i leken. Med solidaritet menar de 
vuxna att alla barn ska få vara med och leka och ingen ska bli lämnad utanför. 
Barnen tolkar regeln annorlunda, att vara solidarisk för dem är att skydda det 
utrymme inom vilket barnet just då leker. Följden av barnens logik blir att 
barn antingen får tillträde eller blir exkluderade eftersom de skyddar sitt le-
kutrymme från de barn som finns runt omkring den lek de just då är inbegripna 
i. Corsaros (2003) begrepp interaktionsutrymme blir här centralt. Det vill säga, 
det utrymme inom vilket vissa barn tillåts att vara med i leken och andra inte 
och hur denna process går till. Det interaktionsutrymme som barnen skapar är 
sårbart och behöver skyddas så att det inte riskerar att upphöra vilket skulle 
medföra att barnet blir osäker på vem hen hör ihop med i leken. Interaktions-
utrymmet kan på så sätt skapa exkludering men på samma gång är detta ex-
kluderande utrymme en förutsättning för att barnen ska kunna skapa en nära 
relation med det barn de för stunden umgås med. I studierna av kamratkulturer 
hotar barnen med att avsluta en vänskap för att få tillgång till ett interaktions-
utrymme eller för att få övertag i en konflikt. Ett hot som pekar på vänskapens 
betydelse bland barn.  

För att navigera kring och i detta interaktionsutrymme använder barnen till-
trädes- och uteslutningsstrategier. De barn som befinner sig utanför interakt-
ionsutrymmet använder sig av tillträdesstrategier för att kunna få delta i den 
pågående leken (Corsaro, 2003). De olika tillträdesstrategier som Corsaro har 
kunnat se är många. För att få tillträde kan barnet bland annat, utan att säga 
något gå in i leken, eller så avbryter hen det som just då händer och stör på så 
sätt pågående lek. Barnet kan föreslå en ny lek, cirkulera kring lekområdet för 
att studera vad som där pågår, ta hjälp av en person som inte heller ingår i 
leken, eller så kan barnet träda in i leken och försöka efterlikna det som just 
då görs. Hen kan också använda sig av direkta verbala strategier så som att 
fråga ”får jag vara med?” (Cromdal, 2001; Tellgren, 2004).  

Likt strategier som ger tillträde har barnen även strategier att utesluta de 
barn som just då inte är med i leken så att de på så sätt kan skydda interakt-
ionsutrymmet. Corsaro (1981) menar att dessa strategier inte sällan är ”nyck-
fulla”; det vill säga, strategin att utesluta uppkommer i interaktionen när den 
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behövs. De är situerade och uppkommer för att skydda det specifika interakt-
ionsutrymmet. Men samma strategier upprepas sällan. Exempel på en uteslut-
ningsstrategi kan vara att barnen i ett interaktionsutrymme bestämmer sig för 
att endast barn som har röda tröjor eller två storebröder kan få plats i leken.  

Corsaro (2014) har genom ett fokus på interaktionsutrymme intresserat sig 
för hur inkludering och exkludering förutsätter varandra. Han menar att någon 
eller några behöver väljas bort från en gemenskap så att vänskap kan uppstå 
och fortgå. Likt vänskap i vuxen ålder kräver relationen exklusivitet. Det 
gränssättande som görs mellan vem som hör till och vem som blir exkluderad 
kallar Corsaro för border work. Om alla skulle inkluderas i en vänskap skulle 
banden inte kunna knytas lika tätt och det skulle likna mer en större, löst sam-
mansatt grupp med gemensamma intressen. Utifrån detta kan det alltså hävdas 
att inkludering och vänskap förutsätter exkludering. Detta kan liknas vid Ma-
rie Blidings (2004) begrepp relationsprojekt vilket innebär att eleverna inklu-
derar men också sorterar bort elever och att detta relationsprojekt är en del av 
att vara elev i skolan. Vänskap kan således skapa exkludering men studier har 
visat att det ofta är den långvariga frånvaron av vänner som blir ett problem 
för den som upplever ensamhet (Jonsdottir, 2007). På så sätt blir tidsaspekten 
viktig och frågan om vad som är långvarigt behöver förstås utifrån elevernas 
perspektiv.  

Barns kultur i förskolan och i lågstadiet är således en tolkning av de vuxnas 
kultur och samtidigt deras egen med egna strukturer så som formandet av det 
som Corsaro (2003) benämner som interaktionsutrymme. Genom detta ut-
rymme hanterar barnen de gränsdragningar som gör att vänskap kan uppstå 
och frodas inom just detta interaktionsutrymme. Samtidigt som de gränser 
som dras även exkluderar. Det finns fler studier med kultur, gränsdragningar 
samt barn och unga i fokus utöver de studier jag nämnt ovan. Bland dessa ses 
Majorie Harness Goodwins forskning som särskilt inflytelserik.  

Sociala processer och politiska system 
I Goodwins studie The Hidden Life of Girls (2006) intresserar hon sig för in-
teraktion mellan elever. Hennes videoetnografiska studie av medel- och arbe-
tarklasselever i Kalifornien visar att mikro-sociologiska analyser av elevernas 
interaktion under rastlekar, i frånvaro av lärare, kan ge en bild av den kamrat-
kultur som samkonstrueras av eleverna. Inom denna kultur formas regler och 
system för elevernas interaktion vilka gör att gränser för vad som anses rätt 
och fel i en situation kan dras (jfr. Evaldsson & Svahn, 2011; Goodwin, 1990; 
Svahn, 2012). I lekar, som att hoppa hage eller rep, blir det tydligt att eleverna 
utvärderar, ifrågasätter, överträder och bekräftar de gränser som ramar in de-
ras kamratkultur. Eleverna använder sig av sofistikerad argumentation, så som 
att motsätta sig vad de tidigare har kommit överens om genom tal och kropps-
språk men även genom att positionera sig själva och andra inom gemensamt 
skapade sociala kategorier så som populär eller följare. Gränsdragningarna, 
som går hand i hand med den social kategoriseringen, formar en hierarkisk 
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struktur genom att dra gränser för vem som anses göra och i förlängningen 
vara rätt och fel och vem som då blir inkluderad respektive exkluderad. Ele-
verna i Goodwins studie skiljer alltså på vilka som är i en in-group och vilka 
som ska placeras i en out-group och drar dessa gränser genom att bland annat 
uppträda oförskämt, skratta på någon annans bekostnad eller prata nedsättande 
om någon. Särskilt tydligt blir detta när tjejerna i studien behandlar en klass-
kompis som någon som ”smutsar ner” deras kamratkultur, hon blir kategori-
serad som en tag-along, det vill säga en (för)följare.  

Utöver gränsdragningar och social positionering använder sig eleverna som 
Goodwin studerat, och då framför allt en grupp av tjejer som i studien kallas 
the popular girl’s clique, även av diskursiva praktiker så som att positivt och 
negativt utvärdera händelser så att de inblandade eleverna antingen blir be-
kräftade, ifrågasatta eller tystade. I utvärderingarna refererar dessa tjejer inte 
till tänkta personlighetsdrag hos de som utvärderas utan kommenterar istället 
elevens socioekonomiska bakgrund genom att hänvisa till exempelvis kon-
sumtionsvanor. En utvärdering av en elev presenteras i form av skvaller eller 
rykten. Goodwin (2006) pekar på att dessa utvärderingar: 

 
…provide a principal way in which girls come to terms with how they understand 
their world, how to make sense out of experience and objects in it (s. 191). 

 
Elevernas utvärderingar synliggör processer där eleverna formar vad som an-
ses som norm inom den kultur de just där och då befinner sig i.  

Med studien vill Goodwin bland annat lyfta fenomenet mobbning för att 
peka på att detta fenomen i hög grad behöver ses ur ett interaktionistiskt per-
spektiv där diskurs och kontext ska beaktas. Hon gör det också tydligt att fors-
kare, genom videoetnografiska studier kan omkullkasta essentialistiska för-
klaringsmodeller till elevers sociala praktiker, så som att tjejer eller killar 
skulle bete sig på ett visst sätt beroende på genetisk uppsättning. I studien 
ifrågasätts tidigare beskrivningar av tjejers sätt att vara och göra. Deras gö-
rande av vänskap består inte (bara) av samarbete och harmoni, vilket tidigare 
studier har menat (se exempelvis Olwéus, 1996). I stället för harmoni och 
samarbete visar Goodwin att öppna konflikter, förhandlingar om positioner 
utifrån en social hierarki och att skapa ett vi och dom har betydelse i relations-
arbetet (Goodwin, 1993, 2008; se även Kyratzis, 2004; Svahn & Evaldsson, 
2011). I grupper av tonåriga tjejer har även exkludering visat sig vara en av-
görande faktor i hur de organiserar sig socialt (Goodwin, 1990; Svahn & 
Evaldsson, 2011).  

Studier som mer eller mindre kan sägas skriva in sig i en barndomssocio-
logisk tradition pekar på relationen mellan sociala och kulturella processer och 
barns vänskapande. Barn använder sig av kulturella resurser som moral och 
normer för att hantera sina relationer (Corsaro, 2014; Danby, 2007; Evaldsson, 
2007; Goodwin, 1990, 2008; Goodwin & Kyratzis, 2011). Barn formar poli-
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tiska system, det vill säga regler för hur de behöver agera för att bli inklude-
rade i andras lek, vilka reglerar deras handlingsutrymmen (Goodwin, 1990; 
Svahn, 2012; Svahn & Evaldsson, 2011).  

Det finns även studier som har fokus på äldre elever och som analyserar 
interaktion och språkanvändning med hänsyn tagen till kön, klass och etnici-
tet. Denna forskning knyter an till min aktuella avhandlingsstudie eftersom de 
utifrån etnografiska exempel visar att gränser och vänskap inte är frikopplade 
från makro-processer rörande klass, kön och etnicitet.  

Ungdom, identitetsskapande och sociala 
kategoriseringar 
Fokus för min avhandling är ungdomar på högstadiet och deras vänskapande. 
Elevernas ålder är intressant då människor under högstadietiden uppgraderar 
betydelsen av vänskap med jämnåriga (Erling & Hwang, 2001). Ungdomar, 
specifikt 13- till 16-åringar, befinner sig på en plats i livet där vänner börjar 
få en större betydelse än familjen för deras val och för den kultur som omgär-
dar dessa val (Erdley & Day, 2013; Hartup, 1996). Vännerna är viktiga för 
elever i tidiga tonåren, något som min empiri också bekräftar.  

Den forskning jag hittills har presenterat har berört vänskap i förskole-, låg- 
och mellanstadieåldern och mestadels i ett nordamerikanskt sammanhang.  De 
har således inte berört vänskap i tidiga tonåren i en svensk kontext och hur 
denna görs. För att få en större kunskap inom området vänder jag mig därför 
till skoletnografiska studier genomförda i svenska skolor och som har ett elev-
perspektiv där interaktion, identitetsskapande och social kategorisering är 
centralt. Det handlar om tre avhandlingsstudier vars huvudfokus inte är vän-
skap. Däremot beskriver och analyserar de relationsarbeten bland elever och 
presenterar etnografiska exempel på olika mikrodraman eller det jag med min 
begreppsapparat kallar för att kulturella framträdanden. I dessa studier sätts 
genus, klass och etnicitet i förgrunden för att förklara gränsarbeten och inklu-
dering.  

I avhandlingen I en klass för sig (2004) har Fanny Ambjörnssons genom 
observationer och intervjuer följt två grupper av tjejer på gymnasiet, i skolan 
och på fritiden. En av grupperna går samhällsvetenskapligt program och den 
andra går barn- och fritidsprogrammet. Genom att jämföra de två grupperna 
visar hon hur kön, klass och etnicitet görs i relation till varandra. Utifrån en 
analys av betydelsen av smink, accessoarer, kläder och frisyrer synliggör Am-
björnsson vilket görande av kvinnlighet som är önskvärt, för beroende på 
klass- och grupptillhörighet ges rekvisita och ageranden olika betydelser.  

Hos tjejerna på samhällsvetenskapligt program visar det sig att en viktig 
del av att göra tjej är att vara missnöjd med sin kropp medan de tjejer som 
gick på barn- och fritidsprogrammet i alla fall inte öppet var upptagna med att 
vilja omforma sina kroppar. En anledning till detta, menar Ambjörnsson, kan 
vara att kritiken mot den egna kroppen blir mindre (synlig) när en elev ingår i 
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ett heterosexuellt parförhållande, vilket majoriteten av barn- och fritidsele-
verna gjorde. Dessa tjejer var på så sätt godkända inom normen för hur tjej 
ska göras. I analysen lyfts även att tjejerna på barn- och fritidsprogrammet, 
som beskrivs som arbetarklass, gör tjej genom att protestera mot en rådande 
femininitetsnorm genom att vara högljudda, stundvis intoleranta och känslo-
kalla. Ambjörnsson tolkar detta som en protest eftersom de inte vill identifiera 
sig med den kategori elever som gör tjej enligt normen. En kategori som de i 
grunden är uteslutna ifrån.  

Ambjörnssons studie visar också att tjejerna lägger stor vikt vid att vara sig 
själva och därmed även framstå som autentiska, vilket de anser ger frihet. 
Ambjörnsson menar att autenticitet är kulturellt konstruerat och det betyder 
att det inte finns något som faktiskt är autentiskt eller sant utan att detta kon-
strueras av människor i interaktion och beror på sammanhanget. Samtidigt pe-
kar Ambjörnsson på hur grunden för att vara autentisk på ett kulturellt plan 
inbegriper att eleven i fråga passar in i normen. Detta blir en paradox för tje-
jerna eftersom det ställer motsägelsefulla krav. Eleverna förväntas vara auten-
tiska men på ett sätt som anses rätt i sammanhanget. Först då får eleven möj-
lighet att bli inkluderad i gemenskapen.  

Frågan om autenticitet återkommer i andra studier om ungdomskulturer. 
Exempelvis i Layal Kasselias Wiltgrens (2014) avhandling där hon observerat 
och intervjuat högstadieelever i utkanten av Stockholm. Hennes studie visar 
att autenticitet är något åtråvärt och att det handlar om att vara sig själv och 
vara stolt över, i synnerhet, sitt etniska ursprung. Likt hos Ambjörnsson ses 
här autenticiteten som något kulturellt konstruerat. Ett exempel är när Kas-
selias Wiltgren, drygt ett år efter fältarbetet, träffar en av eleverna hon lärt 
känna under sin studie. Då bär denna elev inte längre det smycke som är for-
mat efter Iraks landsgränser utan istället ett litet guldkors. När eleven blir till-
frågad om denna förändring svarar hon att eleverna i hennes nya klass tittade 
undrande på Iraks konturer runt hennes hals, därför bytte hon. Hennes sätt att 
visa stolthet över sitt ursprung, och som var ett sätt att göra etnicitet på ett 
autentiskt sätt under högstadiet, hade alltså förändrats.  

I likhet med Ambjörnsson visar Kasselias Wiltgren att identitetskategorier 
som etnicitet inte är stabila utan iscensätts och används som resurs i elevernas 
vardagliga interaktion för att på så sätt kunna kategorisera och positionera sig 
själva och andra.  

Eleverna i Kasselias Wiltgrens studie använder även humor, skratt och själ-
vironi för att stärka sin gemenskap och för att dra gränser för vad som anses 
vara rätt och fel att säga och göra i interaktionen mellan vännerna. 

Iscensatta identitetskategorier som är beroende av sitt sammanhang be-
handlas även i Rickard Jonssons avhandling Blatte betyder kompis (2007). I 
sin etnografiska studie riktar Jonsson sin blick mot vad killar i en högstadie-
skola i en Stockholmsförort gör genom sina språkliga uttryck. Närmare be-
stämt hur dessa killar iscensätter maskulinitet och hur en stereotyp bild av in-
vandrarkillen växer fram i deras vardagliga interaktion samt hur mening 
skapas i dessa samtal. Bilden av invandrarkillar skapas dels utifrån att media 
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målar upp denna grupp som sexistisk och deras språk som ovårdat och dels 
utifrån att killarna medvetet lever upp till den mediala bild som ges. På så sätt 
kan de vinna respekt bland sina vänner. Likt Ambjörnsson och Kasselias Wilt-
gren är det centralt i Jonssons studie att eleverna, för att kunna vara del av 
interaktionen, gör tjej, invandrarkille och svensk på ett sätt som av andra anses 
vara rätt.  

I min avhandling tar jag intryck av dessa tre skoletnografier, alla genom-
förda på skolor i Sverige. Genom fokus på hur kön, etnicitet och klass görs i 
interaktion bland elever kan de tre utvalda skoletnografierna nämligen indirekt 
ge en förståelse för vänskap i skolan. I likhet med i min studie har skoletno-
grafierna fokus på mikrodraman och deltagande i skolgemenskaper och de har 
likt denna studie inte sin hemvist i pedagogik eller didaktik utan sätter socialt 
liv samt deltagarnas meningsskapande och rationaliteter i förgrunden. Min 
studie och de nämnda etnografierna har även besläktade analytiska perspektiv. 
Exempelvis hur elever i skolan är upptagna med olika former av gränsdrag-
ningar. 

De gränser som dras analyseras i dessa tre studier dock utifrån specifika 
analytiska kategorier som klass, kön eller etnicitet. Jag väljer att sätta vänskap 
i centrum och studerar de gränsdragningar som aktualiseras av eleverna när de 
iscensätter skillnader och likheter mellan individer i sina kulturella framträ-
danden. Så, istället för att på förhand bestämma vilka analytiska kategorier 
som är centrala i elevernas interaktion utgår denna avhandling från vilka kul-
turella element som eleverna själva gör betydelsefulla i sitt relationsarbete.  

Ovan presenterade avhandlingar lyfter alltså hur sociala kategoriseringar 
görs av elever medan denna studie intresserar sig för hur gränsdragningar görs 
i vänskapande och belyser hur detta kan skapa kränkningar. Min studie, som 
har vänskap i fokus, kan sålunda problematisera kulturella vänskapsideal. 
Detta blir svårare att göra i de studier som indirekt studerar vänskapande och 
där det egentliga intresset är att studera etnicitet, kön och klass. 

Skolan som scenrum 
Även om skolan är en fond som nämns i de avhandlingar som presenterats 
ovan ges den inte specifikt utrymme som ett scenrum som kan inverka på ele-
vernas vänskapande. Genom mitt fältarbete får jag syn på att skolans scenrum 
spelar roll för hur eleverna vänskapar. Även andra studier har visat att rummet 
har betydelse för elevernas relationer och deras vänskapande. Gunilla Halldén 
uttrycker det i termer av att ”life is not lived in an abstract way, but in relation 
to a certain place” (2003, s. 40). Vardagen påverkas alltså av i vilket rum det 
sociala jaget iscensätts. Halldén (2007) pekar på att rum är sociala till sin ka-
raktär och därför behöver de ses som en av flera element i hur kultur formas 
och påverkar handling, exempelvis vänskapande.  
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Studier visar också att vem som placeras i vilken elevgrupp (Frank, m.fl., 
2013) och var skolan är belägen (Gustafson, 2006) har inverkan på vilket vän-
skapande som blir möjligt. Skolan har visat sig ha en avgörande roll i hur ele-
ver formar sina identiteter och även sina interaktioner (Gustafson, 2009).  

Den kan till och med ses som att ha som syfte att skapa sociala relationer 
(de Jong, 1997). Elever använder sig av den fysiska miljön för att skapa me-
ning för sig själva, sitt arbete, sin omvärld och för de sammanhang som de 
befinner sig i (Skantze, 1989). Skolan består av många olika rum där det kan 
ske olika typer av interaktion och det är viktigt att studera hur dessa scenrum 
inverkar på elevernas sätt att göra relationer för att bli medveten om vad som 
är betydelsefullt för dem i deras vardag (Gordon, m.fl., 2000; Hägglund, 
2001).  

Skolan är intressant ur många perspektiv, vilket mitt inledande kapitel pe-
kat på. Skolplikten innebär att ungdomarnas vänskapande till stor del pågår 
där, i ett sammanhang där de är i ständig dialog med jämnåriga, i ett scenrum 
där eleverna gör (eller inte gör) vänskap och inför samt i relation till en publik, 
formar sitt jag. Det som skiljer detta specifika scenrum från andra där vänskap 
uppstår, är att skolans lokaler, klass- och gruppindelningar, lektions- och 
lunchrumsplaceringar och relationen till skolans mål och mening, gör att vissa 
vänskapsrelationer blir möjliga medan andra sällan får grogrund.  

I kontrast till tidigare forskning om vänskap (Alberoni, 1984; Schutz i Na-
tason, 1968) som har pekat på att vänskap inte är beroende av scheman eller 
tidsramar så utgör rum och tid centrala delar i denna studie då dessa element 
uppmärksammar hur eleverna organiserar sin sociala värld. Schemat i skolan 
skiljer eller sammanför elever. Antagandet om att schemat i bemärkelsen tid 
och rum, inte spelar roll i vänskapande är genomsyrat av bilden av vänskap 
som ytterst fri och jämbördig. Detta blir problematiskt eftersom eleverna be-
finner sig i ett scenrum där deras prestationer bedöms och i en praktik som 
ständigt gör tid och rum relevant för deras vänskapande.  

Rummet blir relevant för eleverna även som en följd av att övergången från 
mellanstadiet till högstadiet kan skapa stor förändring. I årskurs sju kommer 
eleverna till en ny miljö med nya människor där lärare kan göra gruppindel-
ningar med hänsyn till effektivitet och prestation och inte med fokus på ele-
vernas erfarenheter av vänskap eller med hänsyn till elevernas pågående vän-
skapande (Garpelin, 1997). Detta blir viktigt eftersom eleverna refererar till 
förändringen mellan årskurs sex och sju i mitt material. Eleverna i skolan har 
två projekt att förhålla sig till: Kunskapsprojektet, det vill säga kunskapskrav 
och skolans styrdokument samt det sociala projektet, vänskapande. Dessa är 
sammanflätade utan åtskillnad för eleverna (Bliding, 2004). I högstadieåldern 
blir den här situationen särskilt påtaglig. Eftersom betyget från högstadiet är 
viktigt för elevernas framtid samtidigt som vänskapsrelationerna verkar be-
tyda mer än någonsin. Kunskapsprojektet tenderar dock att få företräde i hur 
elevernas vardag organiseras och även i offentliga diskussioner om skolan.1 

                                                   
1 Se exempelvis artikel i Dagens samhälle (Waltersson Grönvall, C., 13 februari, 2015)  
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Avslutande kommentarer 
När vänskap förstås som ett sociologiskt fenomen kan förändringar och vän-
skapens inramning studeras. Inom vänskapsforskning med fokus riktat mot 
högstadieelever har dock vänskap som medel för att nå höga betyg eller väl-
befinnande samt hur vänskap kan definieras varit centralt. För att bredda för-
ståelsen av vänskap har jag därför vänt mig till studier som intresserar sig för 
barn på förskolan och låg- och mellanstadiet. Dessa har visat att för att barn 
ska kunna skapa ett utrymme för lek drar de gränser för vem som får vara med. 
Deras vänskap bygger på att inkludera och att exkludera. Genom att skydda 
leken kan barnen skapa ett interaktionsutrymme inom vilket vänskap kan for-
mas som utgår från ett lokalt politiskt system som möjliggör och begränsar 
vänskapandet.  

Det har visat sig att även rummet är av betydelse när eleverna formar relat-
ioner med varandra. Skolan som scenrum har sin specifika inramning med 
sina särskilda krav på betyg och parallellt krav på att passa in och få vänner.  

I forskning med skolungdomar i fokus blir det tydligt att kön, klass och 
etnicitet är viktigt i den vardagliga interaktionen. Med hjälp av sociala kate-
gorier, som i olika grad är beroende av sitt sammanhang och därför föränder-
liga, inkluderar och exkluderar eleverna varandra i och från en social gemen-
skap. Detta gör de med hjälp av fysiska ting, likt rekvisita, men också genom 
att referera till vad som just där och då anses vara normen.  

Tidigare forskning har följaktligen visat att inkludering och exkludering 
går hand i hand, att rummet inverkar på relationer, att elever formar relationer 
och identiteter genom att skapa och reproducera sociala kategorier gällande 
kön, etnicitet och klass, det vill säga i relation till kulturella normer. De tre 
etnografier jag lyfter i detta kapitel utgår från hur klass, etnicitet och genus 
görs och används för interaktion. I min avhandling ser jag dessa kulturella 
normer som del i en bakgrundsrepresentation till vilken eleverna refererar i 
sitt vänskapande.  

Genom att utgå från ett kultursociologiskt sätt att se på interaktion kan jag 
förstå hur och när status och makt får betydelse i vänskapandet. Detta möjlig-
görs genom att jag inte på förhand har bestämt eller definierat vilka sociala 
eller kulturella kategorier som ska fokuseras (Eliasoph & Lichterman, 2003). 
Istället är det samspelet mellan olika kulturella element som blir mitt sätt att 
ta mig an studiet av vänskapandets spelregler i en högstadieklass.  

I avhandlingen vänder och vrider jag på elevernas vänskapande och lyfter 
fram variationer av vänskapande – men också hur detta vänskapande är vill-
korat av till exempel scenrum, statushierarkier i klassen och en publik av andra 
elever. Till skillnad från de etnografier presenterade ovan, som inte har som 
syfte att problematisera vänskap och vänskapsideal, belyser jag hur gränsdrag-
ningar görs betydelsefulla när vänskapande som ett projekt undersöks i sin 
egen rätt.  

Genom att se hur gränser dras runt och inom en vänskap blir det möjligt att 
syna en ofta romantiserande bild av vänskap, fri från utmaningar och problem. 
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Detta kapitel refererar till forskning som kan sägas sakna en kultursociologisk 
förståelse av vänskap och i viss mån förenkla synen på vad vänskap kan vara 
genom att ta den mer eller mindre för given. 

Det som fattas vänskapsforskningen med högstadieelever i fokus är således 
att se hur de kulturella elementen som scenrum, publik och bakgrundsrepre-
sentationer bestående av normer och ideal samspelar och villkorar vänskap-
ande. För att förstå och förklara elevernas vänskapande kommer jag att ta hän-
syn till när, var, av och inför vilka och i relation till vilka normer och ideal 
som vänskapandet iscensätts. Detta vänskapande kan bli som tydligast när en 
etablerad ordning för vänskap hotas. Forskningen om ungas vänskap behöver 
stärkas med kunskap om hur gränsdragningar görs när hot eller brott mot vän-
skapen aktualiseras. Vänskapens negativa sidor så som utanförskap, oro och 
fysisk och psykisk smärta behöver också ta plats i vänskapsforskningen. 

Med hjälp av kultursociologiska analysverktyg som tar göranden, eller med 
andra ord kulturella framträdanden, på allvar kommer jag att synliggöra hur 
elever gör vänskap. Vilka kulturella element som blir viktiga när de väns-
kapar. När elevers vänskap förstås som ett verb får jag möjlighet att se den 
process som relationsarbetet innebär och hur aspekter på såväl en detalj- som 
en övergripande nivå samspelar och påverkar vänskapandets praktiker. Dessa 
aspekter har blivit möjliga att ta hänsyn till genom mitt videoetnografiska till-
vägagångssätt där tal men också kroppsspråk och förflyttningar i rummet har 
kunnat dokumenteras. Genom att se elevernas relationsarbete som vänskapens 
sociala drama kan denna avhandling bidra till förståelsen av inkluderings- och 
exkluderingsprocesser som en del av högstadieelevers sociala relationer.  

Efter denna genomgång av vänskapsstudier tar jag mig i nästa kapitel an 
arbetet med att presentera de teoretiska utgångspunkter som hjälper mig att 
förstå och förklara elevernas vänskapande och vilka element som blir betydel-
sefulla i detta görande.   
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Kapitel tre. Ett kultursociologiskt perspektiv 
på vänskap 

Detta kapitel redovisar avhandlingens teoretiska utgångspunkter vilka hjälper 
mig att beskriva och förstå hur kulturella element samspelar och skapar grän-
ser som möjliggör och begränsar elevernas vänskapande.  

Först presenterar jag det kultursociologiska perspektiv som avhandlingens 
analyser utgår från och vad kultur står för i detta sammanhang. Sedan redovi-
sar jag ett kulturpragmatiskt perspektiv som knyter an till en dramaturgisk för-
ståelse av handling. Här beskrivs de kulturella element som är centrala i den 
kulturpragmatiska verktygslådan. Kapitlet avslutas med en beskrivning som 
synliggör vänskap i ljuset av socialt fasadarbete, rollkonflikt samt symboliska 
och sociala gränsdragningar.  

Att se kultur 
I linje med sociologins övergripande intresse och ambition ägnar sig kulturso-
ciologisk forskning åt att skapa distans till det välbekanta och problematisera 
det som bara finns för att kunna se det med nya ögon (Bauman & May, 2001). 
Det som vid första anblicken verkar självklart och kan vara svårt att sätta fing-
ret på och beskriva är det som blir intressant och det som väcker förundran 
kan ha en logisk struktur. Detta låter sig undersökas utifrån en etnografisk 
utkikspunkt vilken David Silverman (2007) beskriver på följande sätt:   
 

…the ethnographer’s gaze demands two things: being able to locate the mundane 
features of extraordinary situations and to identify what is remarkable in everyday 
life. (s. 25)  
 

Utifrån den tid jag tillbringade i en högstadieklass, blir det tydligt att vänskap-
ande bland elever, det outtalade, odefinierade, ofta självklara och omedvetet 
reglerade, formas i ett sammanhang där var, när, hur och med vem vänskap 
görs är centralt, vilket gör vänskap till ett kultursociologiskt fenomen. Det blir 
genom kultursociologin möjligt att se det görande av vänskap som pågår i 
vardagen som ett kreativt arbete och även möjligt att analysera oväntade hän-
delser mot bakgrund av en levd vardag.  
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Kultur och dess struktur 
Begreppet kultur är centralt inom kultursociologin. I denna avhandling an-
vänds begreppet kultur i strukturell mening vilket Jason Mast (2006) beskriver 
på följande sätt:  

 
Collective life makes something from nothing and then we get up and make a 
near replica again the next day. This nothing has a structure, namely culture. 
(s. 5).  

 
De strukturer som beskrivs och som enligt Mast formar vår kultur ses inom 
kultursociologin som just kulturella strukturer. De kan liknas vid sammanflä-
tade mönster eller webs of meaning (Geertz, 1973) bestående av olika kultu-
rella element som tillsammans formar vårt sätt att skapa mening. Menings-
skapande är inbäddat i det sociala sammanhang där livet levs, det vägleder och 
ger motiv för handlande. Det finns där utan att det märks och det görs i sam-
spelet mellan människor. Idén om en kulturell struktur kan förklaras som att 
det finns vissa handlingar som bara känns rätt och ändå går det att inte förklara 
varför. Inom kultursociologin förklaras detta i termer av att denna struktur ut-
spelar sig i livet, likt en levd insida och lever (ofta obemärkt) i kroppen och i 
medvetandet. Det är när denna kulturella struktur utspelar sig, alltså iscensätts 
av människor, som handlingar tillskrivs mening (Trondman & Lund, 2018). 
Ett handlande eller ett ting har alltså ingen mening i sig. Meningen blir till i 
ett situerat och kollektivt görande där ett agerande eller ett ting tillskrivs me-
ning (Hannerz, 2015). Forskarens uppgift är att synliggöra denna ofta omed-
vetna struktur och hur denna lever i människors kroppar, påverkar livet och 
återskapar kulturella meningssystem.   

För att förstå kultur ur ett strukturellt perspektiv och sedan se vad denna 
förståelse gör för min analys tar jag hjälp av Philip Smith och Alexander Ri-
leys (2009) sammanfattning av vad ett strukturalistiskt perspektiv på kultur 
innebär. De påpekar att även om det sociala livet kan upplevas kaotiskt och 
ostrukturerat och händelser kan ses som unika så finns det en struktur som kan 
förklara händelser och peka på en ordning. Denna struktur möjliggör och be-
gränsar vad som går att göra och säga i en viss situation.  

I den kulturella strukturen tillskrivs ageranden och ting mening av männi-
skor utifrån den specifika strukturen. Strukturen kan liknas vid ett språk där 
en bokstav får sitt uttal genom att kombineras med andra bokstäver liksom ett 
ting eller agerande ges mening i ett sammanhang, till exempel att en viftning 
med handen kan betyda att det luktar illa i en situation, i en viss tidsperiod 
eller i en viss relation, medan det i ett annat sammanhang kan betyda hej. Till-
sammans behöver de som närvarar gå med på samma tolkning för att gesten 
ska kunna tillskrivas en och samma mening och på så sätt kunna användas. 

Agerandet avkodas således utifrån en förståelse för den rådande kulturen. 
En gemensam förståelse av en kulturell struktur gör att en grupp människor 



 

28 

kan tolka ord eller ting på liknande sätt. Den kulturella strukturen reproduce-
ras om samma avkodning upprepas och utmanas eller omformas om nya tolk-
ningar görs.   

I ett strukturalistiskt synsätt på socialt liv förminskas det mänskliga subjek-
tet. Denna del av ett strukturalistiskt synsätt vill jag frångå genom att istället 
använda mig av kulturell pragmatik eftersom mina analyser utgår ifrån att kul-
turella strukturer påverkar människor, men att människor också påverkar den 
kulturella strukturen. Det är således en växelverkan. En kulturell struktur ska 
alltså inte ses som ett ”täcke” som läggs över allt. Strukturen påverkas av och 
påverkar beroende på sociala fenomen som status och social makt samt de 
möjlighetsstrukturer som öppnas upp via institutioner och interaktion (Mer-
ton, 1968). En struktur ser jag därför som föränderlig och dess konkreta bety-
delse i olika sammanhang blir en empirisk fråga.  

Det finns inte bara ett kultursociologiskt perspektiv utan flera (Holmberg, 
m.fl., 2016; Spillman, 2002). Med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som 
jag har valt för analyserna i avhandlingen så kan jag sätta görandet av mening 
i centrum. Jag kan även visa hur meningsskapandet kan synliggöra vänskap-
ande ur ett strukturellt perspektiv genom att reproducera men också genom att 
omforma strukturen inom vilken vänskapandet sker. 

Eftersom en kulturell struktur formas och omformas i en specifik kontext 
och görs kollektivt förändras den utifrån hur människor träder fram inför 
varandra. Samma agerande eller ting i en kulturell struktur kan få olika mening 
beroende på scenrummet och publiken. Handlande är alltså, på en och samma 
gång, både kollektivt och subjektivt eftersom kulturella strukturer som finns i 
en större grupp eller i ett samhälle samspelar med känslor och reflexivitet hos 
individen (Lund, 2020). Interna och individuella processer formas och formar 
gemensamma idéer samtidigt som att känslor påverkas av sammanhanget. När 
och var någonting sker, vad de närvarande känner samt rådande ideal och nor-
mer får alltså betydelse för vilken möjlighet det finns att skapa mening med 
exempelvis ett kulturellt fenomen som vänskap. Vilken mening som tillskrivs 
olika element i en kulturell struktur kan bidra både till förändring och repro-
duktion av ett fenomen som vänskap.  

Strukturens relationella element kan alltså agera som aktiverande och för-
ändrande kraft men kan även reproducera sociala mönster och hierarkier 
(Trondman & Lund, 2018). En kulturell struktur ska därför inte ses som statisk 
eller vid en tidpunkt definierad. På så sätt går förändringar inom en kulturell 
struktur att studera om forskaren får möjlighet att observera ett fenomen som 
vänskap under en längre tid och på så sätt se kopplingar mellan den kulturella 
strukturens olika element. Det är en i tid utsträck etnografisk studie som gör 
det möjligt att notera hur liknande rekvisita eller samma referens till kulturella 
normer eller vänskapsideal kan användas på olika sätt i skilda sammanhang, 
beroende på när, var och med vem vänskapande sker.  

Med detta sagt erbjuder det kultursociologiska perspektivet en dubbel ana-
lytisk insikt. Dels en förståelse av kulturella strukturer, dess olika element och 
hur dessa är närvarande i livet och dels förståelse av hur en struktur aktiverar 



 29 

eller varför den inte aktiverar mening och känslor hos de aktörer som är in-
bäddade i strukturen (Alexander, 2011). Analysen utgår ifrån att det finns en 
relation mellan en inre och en yttre värld (Alexander, 1990), som samtidigt 
som den möjliggör vänskapande även begränsar den.  

Strukturen kan alltså inte ses som statisk och den kan inte heller ses som en 
agent, den måste göras för att få betydelse. Kulturell struktur görs när den 
förkroppsligas genom tolkningar, klassificeringar och utvärderingar i interakt-
ion, när gränser dras och vänskap görs. Kulturen görs samtidigt som kulturen 
även påverkar görande. Kulturer, som den vänskapskultur som kan finnas i en 
klass, växer: 
 

… varhelst en grupp människor har ett stycke liv tillsammans med något mått av 
avskildhet från andra, en gemensam vrå i samhället, gemensamma problem och 
kanske ett par gemensamma fiender. (Hannerz, 1982, s. 61) 

 
Den kulturella strukturen i vilken elever vänskapar formas i skolan som erbju-
der scenrum som till viss del är avskilda från andra grupper i samhället. Där 
formar eleverna sitt liv i relation till varandra, till kunskapskrav och till sko-
lans regler och ramar.  

Att nysta i kulturell struktur 
I denna avhandling är det vänskapande mellan högstadieelever och de kultu-
rella strukturer som påverkar och påverkas av elevernas meningsskapande 
som är i fokus. Det innebär att jag behöver reda ut inom vilken kulturell struk-
tur vänskapandet för eleverna sker, det vill säga, vilka element som blir viktiga 
när de vänskapar. De kulturella element som utgör den struktur inom vilken 
meningsskapandet görs är vid första anblick sällan lätta att se och förstå. Kul-
tur är ständigt närvarande, men samtidigt undflyende och i görande (Lund & 
Lundström, under review). Forskaren behöver gräva djupare i och göra en när-
läsning av hur språk används och hur handlingar tolkas av de som närvarar för 
att få en större förståelse för meningsskapandet (Geertz, 1999).  

Eftersom kultur i kultursociologisk mening ses som just en struktur upp-
byggd av flera element kommer analysen i min avhandling handla om hur 
dessa element samspelar och blir viktiga i elevernas vänskapande, det vill säga 
vilka elementen som ges mening och hur denna mening formas och omformas 
inom en kulturell struktur. 
 Kultur har haft och har en självklar plats inom ungdomsforskning, inte 
minst inom ramen för cultural studies och Birminghamskolan. Det är framför 
allt den etnografiska blick som kan identifieras hos Paul Willis (1977) och 
Angela McRobbie (1980) som inspirerat mig i avhandlingen. I denna etnogra-
fiska tradition får könstillhörighet, rum, kulturella normer och ideal en stor 
betydelse i analysen samt hur dessa element samspelar med social makt i män-
niskors iscensättande av kultur.  

Den kultursociologi – i form av framförallt Alexander – som jag har använt 
mig av i avhandlingens analyser har hämtat inspiration från Émile Durkheims 
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religionssociologi (1912) samt Clifford Geertz idé om thick descriptions 
(1973).  

Durkheim förstår religionen som en kulturell struktur sammansatt av olika 
element med syfte att hålla samman ett samhälle. Gemensamt för religioner är 
att de har en socialt organiserande kraft genom rituella praktiker (Durkheim, 
1912). På samma sätt kan min kultursociologiska analys bidra till att få syn på 
vad som fungerar sammanhållande för den kulturella struktur som påverkar 
och påverkas av elevernas vänskapande. I genomgången av tidigare forskning 
och utifrån observationer i fält har det för mig blivit uppenbart att vänskapande 
är av central betydelse för eleverna. Att vara en möjlig vän och att ha vänner 
är viktigt och formar elevernas värderingar, tankar, minnen och handlingar, 
likt hur rituella praktiker skapar sammanhållning. Genom att identifiera ele-
ment i ett religiöst samhälle fick Durkheim förståelse för hur religionens kul-
turella struktur såg ut. Strukturen blev synlig genom människors agerande och 
meningsskapande. I min avhandling avser jag att, genom att studera elevernas 
agerande, se vilka element som blir viktiga för eleverna när de vänskapar och 
på så sätt kunna förstå och förklara vilka elementen är, hur de tolkas och sam-
spelar i elevernas görande av vänskap. 

Med thick description som teoretisk inspiration menas att en praktik eller 
en händelse behöver tolkas och förstås i detalj och att dessa detaljer samtidigt 
behöver ses i sitt sammanhang (Geertz, 1973). På så sätt kan det sägas något 
om hur en kulturell struktur kan påverka och hur den påverkas. I likhet med 
Geertz idéer kommer jag i avhandlingens analyser att intressera mig för detal-
jer i elevernas vänskapande. Det kan till exempel handla om ögonrörelser, an-
vändning av hörlurssladdar eller talet om speltekniker i ett tv-spel. Vidare 
kommer dessa detaljer studeras i sitt sammanhang för att peka på hur eleverna 
vänskapar i ett nät av samspelande, kulturella element. En tät beskrivning kan 
alltså sägas innehålla meningsfulla eller meningsimpregnerade sociala fakta, 
det vill säga ”sätt att handla, tänka och känna, som har den anmärkningsvärda 
egenskapen att de existerar utanför de individuella medvetandena” (Durkheim 
1978, s. 21) vilka blir viktiga för att förstå en kulturell struktur.  

Med detta tillvägagångssätt kan det bli synligt hur en enstaka situation, till 
exempel hur två tjejer blir vänner kan förstås i ljuset av hur eleverna refererar 
och använder sig av vänskapsideal och normer kopplade till bland annat 
kropp, bedömningsstrukturer i skolan, statushierarkier och till gemensamma 
intressen och minnen.  

Förutom dessa inspirationskällor från kultursociologin så har jag i mina 
analyser tagit intryck av Alexanders (2006/2011) och Goffmans (1959) dra-
maturgiska (performance) perspektiv samt Douglas (1979) tankar om hur 
gränser skapas via kulturella överenskommelser om renhet och fara vilka i sin 
tur har inspirerat Michèle Lamont och Világ Molnárs (2002) idé om sociala 
och symboliska gränsdragningar. Under nästa rubrik utvecklar jag min förstå-
else för ett dramaturgiskt sätt att se på handling, närmare bestämt ett kultur-
pragmatiskt perspektiv.   
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Kulturpragmatik  
För att förstå vänskapande bland elever har jag valt att utgå från ett kultur-
pragmatiskt perspektiv i mina analyser (Alexander, 2011) vilken är en kultur-
sociologisk inriktning med anknytningar till Richard Schechners (1988) per-
formanceteori, Erving Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv och Victor 
Turners (1986) socialantropologiska ansats.  

Kulturpragmatik, eller på engelska kallad performance theory (Alexander, 
2006) eller cultural pragmatics (Alexander, 2004) hjälper mig att förstå sam-
spelet mellan elevernas meningsskapande och kulturella strukturer samt hur 
detta samspel påverkar handlingar. Perspektivet har möjliggjort ett förhåll-
ningssätt till handling som kan liknas vid ett sceniskt och kulturellt framträ-
dande, det vill säga, möjligheten att anta ett dramaturgiskt perspektiv som är 
kultursociologiskt.  

Ett dramaturgiskt perspektiv på handling är inte något nytt. Som nämnts 
tidigare är Goffman (1959) en välkänd representant. Att förstå handling uti-
från ett dramaturgiskt perspektiv är att se på en social praktik som utspelad i 
ett scenrum. I scenrummet finns aktörer som individuellt eller tillsammans, 
genom kulturella framträdanden förkroppsligar en kulturell struktur inför en 
publik. Det kulturella framträdandet gör att strukturen framträder. 

I ett kulturellt framträdande kan kultur, i strukturell bemärkelse, sägas vara 
i ett ständigt görande, i en viss kontext där tid och rum har betydelse (Hannerz, 
2015). Eftersom strukturer, hierarkier och relationer, det som genomsyrar ett 
kulturellt framträdande, befinner sig i en ständig process av rekonstruktion 
kan utgången för framträdandet inte på förhand vara bestämd. Det vill säga, 
en social struktur under elevers grupparbete eller under en elevkonstellations 
förflyttning mellan lektion och matsal är inte statisk eller uttänkt utan får olika 
utfall beroende på vilka personer som är där, vilka relationer de har till 
varandra och hur de tolkar meningen med det som sker just där och då.  

Även om en kulturpragmatisk analys använder sig av sceniska begrepp ska 
avhandlingens analyser inte förstå som att individer och grupper spelar ma-
nusstyrda roller eller att de med en uttänkt och strategisk intention dramatise-
rar sin vardag med ett dokumenterat syfte, även om det ibland kan finnas stra-
tegiska inslag i ett handlande. Detta skiljer sig från hur exempelvis Mast 
(2006) använder sig av kulturpragmatiken när han analyserar politisk retorik 
och handling vilka har medvetna och uttalade syften och mål, även om den 
politiska handlingen kan bära på icke förutsedda konsekvenser.  

I avhandlingen används istället kulturpragmatikens begrepp som teoretiska 
metaforer för grundläggande sociala, kulturella och materiella dimensioner 
som påverkar handling. De teoretiska metaforerna ger mig en begreppsapparat 
som hjälper till i förståelsen av elevernas vänskapade. Detta förklarar Atkin-
son (2006) på följande sätt:  

 
In an important sense, theatricality and dramaturgy are pervasive features of 
everyday life and work. We do not just happen to be who we are; we create and 
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re-create who we are by enacting ourselves. Likewise, social organisations and 
institutions do not just happen day by day: they too are enactments. (s. 152) 

 
I samma anda skriver Alexander att det finns ”systematiska likheter mellan ett 
kulturellt framträdande, som kan ske antingen individuellt eller kollektivt, och 
ett sceniskt framträdande” (2011, s. 165). Det är dessa systematiska likheter 
som hjälper mig att i avhandlingens analyser begreppsliggöra elevernas vän-
skapande.  

Trots användningen av sceniska analogier kan det kulturella framträdandet, 
enligt kulturell pragmatik, alltså inte likställas med en pjäs utan utspelar sig 
som vardagliga interaktioner som när någon interagerar med busschauffören 
eller med en kollega vid kaffeautomaten. Det kan också involvera mindre all-
dagliga och mer ceremoniella situationer så som en disputation eller en poli-
tisk debatt.  

För att förstå kulturpragmatikens analysapparat exemplifierar Alexander 
(2011) analysförfarandet genom att beskriva hur handlingar under en begrav-
ning kan förstås utifrån ett kulturpragmatiskt perspektiv. Vid en begravning i 
kyrkan (och kan tilläggas, i en evangelisk-luthersk kyrka) finns det en tydligt 
kulturell struktur, en begravningskultur som säger att de som närvarar ska bära 
propra kläder och beklaga sorgen till de närmast sörjande. Att klä sig slarvigt, 
att endast skratta och att inte bry sig om andras känslouttryck skulle troligtvis 
väcka uppmärksamhet. Begravningskulturen blir på så sätt synlig.  

Genom detta exempel blir det tydligt att det finns en kulturell struktur som 
kan skilja sig i detaljer men som oftast har samma grundanvisningar för hand-
ling. Denna kulturella struktur är ingenting som finns nedskriven eller som 
skickas ut till de som ska närvara vid begravningen men ändå vet de flesta vad 
som känns rätt att göra under förrättningen. Detta kan dock förändras över tid 
och beroende på scenrum vilket tydliggör det faktum att den kulturella struk-
turen påverkas av kontext. Institutioner kan exempelvis bidra till att det som 
känns rätt kan vara stabilt över tid (Sewell, 1992), och påverkar ett kulturellt 
fenomen så som en begravning.  

Skolan som institution kan stabilisera kulturella strukturer men även för-
ändra dem. Ett exempel på detta är den förändring som har skett när det gäller 
relationen mellan lärare och elev. Om läraren förr stod bakom katedern och 
undervisade eller satt vid en orgel ses läraren numera ofta i rollen som mentor 
eller projektledare. Om en lärare spelar psalmer på en orgel skulle det, i de 
flesta skolorna i ett samtida Sverige, inte kännas rätt.  

Kulturella element 
Här presenteras kulturpragmatikens begreppsapparat mer ingående, det vill 
säga de kulturella elementen. Presentationen baseras på och hänvisar till Alex-
ander (2004 och 2011) om ingenting annat anges. De begrepp som är viktiga 
inom kulturpragmatik och som används i avhandlingens analyser är följande: 
skript (script), scenrum (stage), rekvisita (means of symbolic production), 
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publik (audience/observers), kollektiv bakgrundsrepresentation (collective re-
presentation) och social makt (social power). Dessa begrepp formar tillsam-
mans det kulturella framträdandet (cultural performance) som står i fokus för 
en kulturpragmatisk analys. Det är under och genom det kulturella framträ-
dandet som den kulturella strukturen iscensätts och går att studera. Det är 
alltså när eleverna iscensätter vänskap som den kulturella strukturen för vän-
skap och dess element blir synliga.  

Den kulturella pragmatikens begrepp är centrala i avhandlingens analyser 
och på samma gång genomsyrar de även den etnografiska metoden eftersom 
scenrummet, rekvisitan, publiken och aktörerna blir en del av hur jag som et-
nograf studerar och beskriver fältet. Det vill säga, på vilken plats i scenrummet 
som jag som forskare befinner mig, känslor för vem som blir filmad eller in-
tervjuad och kameran som artefakt ges mening av eleverna i de situationer där 
jag som etnograf befinner mig. Samtidigt som elevernas vänskapande är i fo-
kus kan de kulturpragmatiska begreppen även öppna mina ögon för vilken roll 
jag har som etnograf och hur denna roll inverkar på elevernas vänskapande.  

Kollektiv bakgrundsrepresentation 
Elevens meningsskapande, tolkningar och recenserande i ett kulturellt fram-
trädande påverkas av kulturella element som inte är förbehållna det specifika 
sammanhanget, de finns även utanför skolan. I bakgrundsrepresentationen, 
som är ett av flera kulturella element i min avhandling, ingår övergripande 
vänskapsideal, kulturella normer kring exempelvis kön, etnicitet, klass, ålder 
samt föreställningar om vad en elev och vad skolan ska eller borde vara. Det 
är detta som jag i min avhandling kallar för en kollektiv bakgrundsrepresen-
tation till vilken eleverna hänvisar i sina framträdanden. Bakgrundsrepresen-
tationen är ett av flera element som formar och omformas av elevernas vän-
skapande. Denna kollektiva bakgrundsrepresentation är något som människor 
i ett samhälle medvetet eller omedvetet relaterar till och som osynligt påverkar 
och påverkas av individer, grupper och nationer (Alexander, 2003). Den kan 
liknas vid ett grand narrative som formas genom att människan sätter samman 
och bygger upp berättelser med de berättarresurser som finns tillgängliga i den 
kultur inom vilken personen i fråga befinner sig (Börjesson, 2003). Bak-
grundsrepresentationen och referenserna till denna representation är föränder-
liga. 

Bakgrundsrepresentationen kan således refereras till när eleverna i ett kul-
turellt framträdande drar gränser för vad som är möjligt att göra som vän, tjej, 
kille eller elev. Referenserna kan plockas från olika delar av bakgrundsrepre-
sentationen, användas på olika sätt och tillskrivas skilda meningar beroende 
på vad som är önskvärt i den specifika situationen.  

Bakgrundsrepresentationen kan alltså ses som något som inverkar på ele-
vernas vänskapande. Eleverna omfamnar dock inte denna bakgrundsreprese-
nation i sin helhet och gör även egna tolkningar.  
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Skript 
Ett skript innehåller referenser till kulturella normer eller ideal (i bakgrunds-
representationen), som vad en vän är eller bör vara. Referenser som sedan an-
vänds i ett kulturellt framträdande (Alexander, 2006). Det är dock inte endast 
hänvisningar till en bakgrundsrepresentation som utgör skriptet utan även det 
som görs viktigt i den specifika situationen och för sammanhanget, som tidi-
gare erfarenheter eller skolans och lärarnas organisering av elever.  
 Denna sammansättning av hänvisningar till en bakgrundsrepresentation, 
till tidigare erfarenheter men också till hur eleverna använder sig av de övriga 
kulturella elementen (exempelvis scenrum och publik), kan liknas vid ett ma-
nuskript som eleverna mer eller mindre omedvetet agerar utifrån i sitt kultu-
rella framträdande. Det är skriptet som levandegörs när framträdandet tar 
form. På så sätt kan jag som forskare genom elevernas agerande i det kulturella 
framträdandet se vilket skript de vänskapar utifrån i framträdandet.  

Genom att iscensätta skriptet tillskriver eleverna mening med ett hand-
lande, ett fenomen eller ett meningsbärande ting. Eftersom jag är intresserad 
av elevernas meningsskapande blir analysen av deras kulturella framträdan-
den centralt. När eleverna iscensätter skriptet rörande vänskap blir deras gö-
rande av vänskap synligt. Det är detta iscensättande av vänskapsskriptet som 
jag har valt att kalla vänskapande. Vänskapandet i den klass jag följt görs inom 
en kulturell struktur som formats i klassen men det kommer att bli synligt att 
ett vänskapsskript kan se olika ut i olika elevkonstellationer i klassen eftersom 
vänskapandet iscensätts på skilda sätt. De använder och förhåller sig olika till 
den kulturella strukturen i de skilda konstellationerna (se exempelvis kapitel 
fem).  

Genom att iscensätta vänskapsskriptet drar eleverna gränser för vad som 
anses vara en möjlig eller mindre möjlig vän, gränser som alltså kan se olika 
ut och tillskrivas olika mening beroende på skript. Att vänskapa är på så sätt 
ett kulturellt framträdande där vissa ageranden, värden och relationer blir mer 
eller mindre sannolika. 

Kulturellt framträdande  
I det kulturella framträdandet iscensätts skriptet, det vill säga vänskap görs. 
Det är via ett framträdande som vänskapskulturen och dess olika delar blir 
synliga, ”to act is to objectify the cultural” (Hannerz, 2015, s. 26). I det kultu-
rella framträdandet, som görs kollektivt, blir det synligt vilken mening aktö-
rerna tillskriver handlingar och relationer. I framträdandet för alltså aktören 
fram sin tolkning av ett fenomen eller en situation. Aktören kan lyckas eller 
misslyckas att få sin publik och/eller sina medaktörer att godta detta subjektiva 
perspektiv. När aktören, i detta fall eleven, lyckas foga samman framträdan-
dets olika kulturella element och tolkningar av dess betydelse så att framträ-
dandet upplevs autentiskt, kan aktören sägas ha lyckats med sitt framträdande. 
Publiken och medaktörerna har då godtagit aktörens tolkningar av ett fenomen 
eller relation och ser framträdandet och aktören som autentisk. Autenticitet 
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beror alltså på om publiken upplever och känner att aktörens agerande har 
lyckats föra samman skriptets delar till en helhet. Via den kulturella pragma-
tiken kan jag tolka elevers vänskapande som ett görande som framförs för och 
med andra, ett enactment (Atkinson, 2006).  
 Ett av de kulturella element som eleverna gör betydelsefullt i iscensättandet 
av vänskap är i vilket scenrum det kulturella framträdandet sker.    

Scenrum 
Det specifika scenrummet påverkar det kulturella framträdandet. I avhand-
lingen kan scenrummet vara en lektionssal, en fotbollsplan eller skolans en-
tréhall men även rum utanför skolan dit eleverna går under skoltid. Scenrum-
men i skolan är många och alla ger sina specifika möjligheter och begräns-
ningar för ett kulturellt framträdande.  

Scenrummet kommer i avhandlingen att få en avgörande roll i elevernas 
vänskapande – som ett organiserande rum där elever placeras på en särskild 
plats med utvalda klasskompisar och som ett fysisk rum där exempelvis ett 
byte av rum spelar in i vänskapandet. Lokalerna i skolan görs också till kultu-
rella rum där eleverna använder skolans uppdrag som kunskapsförmedlare och 
lärarens auktoritet som kulturella resurser när gränser för vänskap ska dras. 
Det blir då tydligt att eleverna hänvisar till föreställningar om hur en elev eller 
en lärare förväntas vara. Det är dock inte bara rummet som används som kul-
turell resurs för elevernas vänskapande utan även de ting, likt rekvisita, som 
finns tillgängliga i rummet.  

Rekvisita 
För ett kulturellt framträdande behövs rekvisita, det vill säga betydelsefulla 
eller kulturellt användbara ting. Eleverna i denna avhandling har gott om olika 
materiella resurser att tillgå i skolan. I de empiriska kapitlen kommer en 
whiteboardtavla att bli viktig men också bord och stolar. Rekvisita kan vara 
något som scenrummet erbjuder men också ting som följer med en enskild 
elev, till exempel en mobiltelefon, hörlurar, en påse chips eller en keps. Olika 
kulturellt användbara ting kommer att användas av eleverna och på så sätt 
hjälper de dem att förmedla sin tolkning av till exempel ett fenomen som vän-
skap. Via elevernas användning av, eller referens till, rekvisitan tillskrivs 
tingen mening. Ting görs på så sätt till en del av elevernas gränsdragningar 
och vänskapande. För att aktören ska kunna använda en rekvisita på ett önsk-
värt sätt behöver dock tolkningen av tinget delas av de som närvarar vid det 
kulturella framträdandet, det vill säga aktörer, medaktörer och åskådare, det 
som inom kulturell pragmatik benämns publik. Om alla närvarande tolkar ett 
ting på samma sätt som aktören kan framträdandet alltså ses som lyckat.  

Publik 
Publikens roll i ett kulturellt framträdande är central för att det ska bli just ett 
framträdande. För även om en handling utförs av en eller flera aktörer så är 
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processen med att tillskriva handlingen mening kollektiv (Geertz, 1973). Det 
är utifrån att meningsskapandet är en kollektiv process som det går att förstå 
att ett kulturellt framträdande inte på förhand kan vara uttänkt eller att ut-
gången kan vara planerad. Framträdandet behöver alltid ses som något som 
formas av flera personer.  

I elevernas framträdande ses handlingar som symboliska på så sätt att de 
behöver avkodas av aktören och publiken. En symbol kan till exempel vara en 
blinkning och genom att avkoda blinkningsanvisningen i dess kontext, förstår 
åskådarna att blinkningen denna gång ska betyda att eleven som blinkar skojar 
istället för att i ett annat sammanhang förstå det som en nervös ryckning eller 
att klasskamraten har skräp i ögat (Schneider, 1988). Detta kan också förstås 
som att symbolerna är en del av en strukturell helhet där de olika kulturella 
elementen ger varandra mening, det som tidigare beskrevs som centralt även 
för den kulturella strukturalismen (Smith & Riley, 2009).  

Symbolers betydelse är sålunda kontextuella och aktören behöver ha kän-
nedom om vilket skript som just då råder för att kunna förmedla sitt perspektiv 
på händelser och relationer. Vem som gör vad, med vem, hur det görs och hur 
länge påverkar skriptet och även iscensättningen. På så sätt kräver tolkning av 
symboler kännedom om rummet och relationella processer.  
  Den som agerar i det kulturella framträdandet kan lyckas att smälta ihop 
delarna i ett skript i en iscensättning av vänskap, i ett specifikt scenrum, med 
viss rekvisita. När publiken eller rekvisitan byts ut eller framträdandet byter 
scen riskerar dock handlingar att ifrågasättas och tolkningar omkullkastas ge-
nom att aktören inte får de förändrade premisserna att smälta ihop i det på-
gående framträdandet. Om framträdandet inte lyckas väva samman de värde-
ringar, normer och förväntningar som finns i ett vänskapande så att framträ-
dandet känns rätt är risken att framträdandet misslyckas och därför inte god-
tas. Det upplevs inte som autentiskt. Detta kan ge utrymme för att ifrågasätta 
eller ignorera framträdandets budskap och tolkningar (Alexander, 2006). När 
aktörerna vet att framträdandet riskerar att tolkas som icke-autentiskt av publi-
ken kan de som agerar välja att dra sig undan från åskådarna eftersom fram-
trädandet riskerar att bli ifrågasatt. Att publiken är frånvarande kan således 
också vara viktigt i ett vänskapande.   

Vänskapens mening och gränser kan alltså ifrågasättas. Det betyder att 
åskådarnas roll blir central. Den eller de som agerar behöver därför vara ly-
hörda och kreativa i relation till hur publiken tolkar en situation eller en relat-
ion eftersom publiken besitter kraften att ifrågasätta den tolkning som aktören 
presenterar (Bauman & Briggs 1990).  

Social makt 
Ett skript innehåller referenser till övergripande kulturella normer och ideal 
som är en del av bakgrundsrepresentationen. På så sätt har skriptet kopplingar 
till makt- och statusordningar. En vänskap som anses genomsyras av exem-
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pelvis jämvikt och lojalitet, vilka ryms i idealberättelsen om vänskap, kan an-
ses ha mer social status än den relation som av andra anses vara ojämlik och 
inte bygga på lojalitet. Elevernas iscensättande av vänskap kan därför sägas 
genomsyras av social makt.  

Makt och status kan manifesteras genom att via handlingar förkroppsliga 
kulturella normer. Det scenrum i vilket ett kulturellt framträdande uppförs kan 
till exempel fördela makt genom att välkomna de med hög status och utesluta 
de med låg status. Ett rum kan också vara impregnerat med föreställningar om 
vem eller vilka som ska tilldelas privilegier och status. Makt påverkar vem 
som tillåts agera när, vem som får vara publik, vem som har tolkningsföre-
träde, vem som kan ta initiativet och huruvida aktören får slutföra sitt fram-
trädande. Social makt kan även avgöra hur långt framträdandet får vara och 
hur, när och av vem det ska recenseras (Mast, 2006).  

I mitt sätt att använda den kulturpragmatiska teorin är makt och status tätt 
förknippade eftersom en person (elev) som kontinuerligt och upprepade 
gånger tillskrivs social makt av sin publik, exempelvis genom att passa in i ett 
vänskapsideal, får status. Samtidigt kan en elev som har hög status tilldelas 
social makt, i form av att exempelvis ges tolkningsföreträde, utifrån att denne 
har just denna etablerade höga status.  

I det kulturella framträdandet kan aktören använda sig av olika kulturella 
resurser som humor, argumenterande retorik, och gränsdragningar mellan vi 
och dom. Aktören vill via dessa resurser, få ”åskådaren att blanda ihop sina 
känslor med scenfigurens” (Reiss i Alexander 2011, s. 171, se även Scott & 
Lyman, 1968; Garfinkel 1967) och då kunna övertyga andra om sin tolkning 
av ett fenomen (Mast, 2006). Här blir alltså känslor en central del av den kul-
turella pragmatiken eftersom det som känns rätt eller fel påverkar hur en situ-
ation eller en relation kan tolkas och förstås.  

De känslor som uppkommer vid ett framträdande har också en koppling till 
makt. Vem eller vad som blir möjlig(t) att känna empati för och vems tolkning 
som därmed bekräftas kan vara förbundet med statuspositioner (Cuff, m.fl., 
2016). Att ha status i en klass kan innebära att det finns en större möjlighet att 
bli bekräftad i sin tolkning. Publiken för det kulturella framträdandet har där-
för makt att, beroende på om ett framträdande och därmed även en aktör kan 
anses autentisk, förkasta eller godta aktörens framträdande. 

Eftersom den kulturella pragmatiken kan synliggöra de ofta omedvetna 
kulturella elementens roll i människors liv kan även maktfördelning och in-
flytande synliggöras genom en kulturpragmatisk analys.  

Sammanfattningsvis iscensätts ett skript för vänskap genom det kulturella 
framträdandet. Skriptet består av referenser till en bakgrundsrepresentation 
vilken består av kulturella normer och vänskapsideal. Förutom dessa referen-
ser innehåller också skriptet ett situerat meningsskapande. Det vill säga det 
rum, de ting, intressen och de handlingar som är en del i framträdandet till-
skrivs mening utifrån de tolkningar som aktörer och publik gör i den specifika 
situationen. Tolkningarna tar intryck från bakgrundsrepresentationen men 
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även från lokalt dragna gränser som att en vänskap ska göras på ett särskilt 
sätt just i denna klass i just den stund då framträdandet äger rum.  

Nu har jag presenterat den begreppsapparat som kulturpragmatiken erbju-
der. För att få verktyg till att analysera elevernas vänskapande i detalj tar jag 
även hjälp av Goffmans mikrosociologi.  

Socialt fasadarbete och rollkonflikt  
De analytiska tankar som finns inom kulturell pragmatik liknar de som åter-
finns i Goffmans The Presentation of Self in Everyday Life (1959) men kanske 
framför allt i hans senare verk Forms of Talk (1981) och Interaction ritual: 
Essays on face-to-face behavior (1982). Eftersom kulturell pragmatik främst 
har tagit sig an samhälleliga processer på en övergripande nivå blir Goffmans 
mikrosociologi i kombination med den kulturella pragmatiken till stor hjälp i 
mina analyser av elevernas vänskapande. Jag ser alltså Alexanders mer 
makrobetonade sociologi och Goffmans analytiska tankar som ”levels and sty-
les of analysis [that] are complementary rather than incomensurable” (Smith 
& Riley, 2009, s. 54). Analyserna på de olika nivåerna kan samarbeta och på 
så sätt skapa en förståelse för elevernas vänskapande eftersom hänsyn tas till 
både ett större och ett mindre sammanhang.  

Jag menar dock inte att det räcker att ha ett fågelperspektiv och sedan fo-
kusera på detaljerna för att säga att det ena är ett makro- och det andra är ett 
mikroperspektiv och dessa tillsammans ger en helhetsbild, eller som David 
Wästerfors (2012) formulerar det:  

 
… it is not simply a matter of analytically “zooming in” from a bird’s eye view of 
institutions and their overall arrangements to a microscopic view of members’ 
daily interactions […]. Rather, it is a matter of becoming familiar with members’ 
own ways of managing and transcending this sociologically assumed background-
foreground approach in mundane practice. (s. 26) 
 

I mitt fall innebär detta att jag vill se hur eleverna själva refererar till dessa 
båda nivåer och vad som händer mellan nivåerna i en levd kultur.  

I likhet med Goffman fokuserar Alexander (2016) på vikten av att forma 
ett trovärdig framträdande i relation till kulturella strukturer och hur detta for-
mar sociala praktiker. Goffman (1963) skriver:   

 
To fail to adhere to the code is to be self-deluded, misguided person; to succeed is 
to be both real and worthy, two spiritual qualities that combine to produce what is 
called ’authenticity’. (s.135) 
 

Goffman menar alltså att människan, genom sina kulturella framträdanden an-
tingen lyckas eller misslyckas med att vara autentisk i sin framställning. Likt 
Goffman vill Alexander lyfta fram idén om att handlingar men även i längden 
personer kan bli värderade som äkta eller oäkta. I avhandlingen handlar det 
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om hur en handling kan tolkas som ett ärligt eller ett oärligt vänskapande och 
i längden hur en person kan ses som en sann eller falsk vän.  

De begrepp från Goffmans mikrosociologi som kommer till användning i 
min analys är bland annat face work (socialt fasadarbete) och rollkonflikt, där 
face definieras på följande sätt:  

 
The term face may be defined as the positive social value a person effectively 
claims for himself by the line others assume he has taken during a particular con-
tact (Goffman, 1982, s. 213)  

 
Enligt Goffman kan en person alltså upprätthålla sitt positiva sociala värde i 
en interaktion om personen i fråga kan bevara sitt face eller ansikte. Att bevara 
sitt ansikte handlar om att agera utifrån de förväntningar som finns utifrån hur 
agerandet har sett ut tidigare och utifrån kontexten samt de kläder och övriga 
attribut som personen har, vilket han i citatet ovan kallar för line. Hur någon 
lyckas med sitt face work eller sociala fasadarbete bedöms av de som är när-
varande, av aktörens publik. Om fasadarbetet inte lyckas kan personen i fråga 
förlora i status och även förlora sin sociala position. Om denne har flertalet 
roller som det riktas skilda förväntningar och krav mot kan en rollkonflikt 
uppstå. I mitt material kan det handla om att en elev har lojaliteter i olika 
grupper som blir svåra att upprätthålla parallellt när alla i klassen samlas. Att 
vara bästa vän med flera samtidigt blir svårt eftersom en bästa vänskap bland 
eleverna som jag mött innefattar exklusivitet.  
 Följaktligen används Goffmans begrepp socialt fasadarbete och rollkon-
flikt för att synliggöra element på interaktionsnivå som är viktiga för elevernas 
vänskapande. För utöver vad Goffmans tankar kan hjälpa analysarbetet med 
behövs också en modell som bidrar till att ”unpack the deeply meaningful 
symbolic […] aspects of cultural systems” (Smith & Riley, 2009, s. 67). För 
att den väv av mening som blir till en kulturell struktur ska kunna beaktas i 
analysen behövs också den kulturella pragmatiken.    
 För att ytterligare förstå elevernas vänskapande har jag tagit hjälp av ana-
lytiska begrepp så som sociala och symboliska gränsdragningar. Detta funge-
rar som ett stöd att förstå vilka processer som är centrala i formandet av ele-
vernas skript och därmed också i deras iscensättande av vänskap.  

Gränsdragningar – att ordna, inkludera och 
exkludera 
Ett generellt intresse inom samhällsvetenskaplig forskning är hur människor 
drar och upprätthåller gränser i sociala sammanhang. Redan Durkheim i The 
Elementary Forms of Religious Life (1912) definierade gränsen mellan det 
som kunde ses som heligt (sacred) och det som ansågs profant (profane). 
Mary Douglas (1979) tankar om renhet och fara följer i Durkheims fotspår 
och så även Alexanders (2006) vidareutveckling av Durkheims och Douglas 
idéer i The Civil Sphere. Här förklaras gränsdragningar i relation till sociala 
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inkluderings- och exkluderingsprocesser. Alexander menar att människan 
omedvetet använder sig av dikotomier när kultur görs. Det kan vara dikoto-
mier som lojal/illojal, smutsig/ren, äkta/falsk, girig/generös. Med hjälp av 
denna svartvita tudelning kan vad som anses som rätt och fel, vem som gör 
rätt eller fel och vem som följaktligen är rätt eller fel pekas ut. Med andra ord 
kan även begreppet autenticitet förstås med hjälp av dessa dikotomier ef-
tersom den som anses göra och vara rätt utifrån en kulturell struktur ses som 
autentisk. En aktör i ett kulturellt framträdande som lyckas dra en gräns mellan 
vad som i sammanhanget anses som äkta och falskt kan med största sannolik-
het bli recenserade som en autentisk person av sin publik och sina medaktörer.   

Ofta är den omedvetna användningen av dikotomier även förknippad med 
tid. Den grupp eller de vänner som ser sig själv som självklara, eller anses rätt 
i en relation eller i ett scenrum eftersom de har känt varandra eller varit där 
längst, tenderar att agera som om de har makt att avgöra villkoren för inklu-
dering. Konsekvensen av detta är att människor eller grupper antingen inklu-
deras eller exkluderas utifrån vad som just där och då anses vara rätt och au-
tentiskt. Eftersom elementen samspelar så krävs dock mer än att en elev har 
varit där längst, i de empiriska kapitlen blir det exempelvis synligt att de soci-
ala satelliterna har gått i den aktuella klassen sen förskoleklass. Tid är alltså 
betydelsefullt i kombination med de kulturella elementen som rum, publik och 
social makt.  

Samtidigt medför dikotomiseringarna inga statiska uppdelningar. Snarare 
pågår det ständiga förhandlingar och processer kring vilka som ska vara ett 
kollektivt vi. För som Alexander skriver: ”Den ’gemensamma identiteten’ är 
historiskt sett oerhört formbar.” (2011, s. 97) Vem som inkluderas som exklu-
deras utifrån gränsdragningar för vad som anses rätt och fel kan förändras och 
studeras.  

Alexanders teori har inspirerat mig att se hur kulturella strukturer, som kan 
förklara vem som räknas som vi eller dom i ett samhälle eller nation, också 
kan förklara inkluderings- och exkluderingsprocesser som sker visavi vän-
skapande i en skolklass.  

Kollektiva identiteter 
Gränsdragning beträffande vem som ingå i en vänskap eller i en konstellation 
gör det möjligt att i förlängningen kategorisera och skapa kollektiva identite-
ter. I The Study of Boundaries in the Social Sciences intresserar sig Lamont 
och Molnár (2002) för hur gränser dras, upprätthålls, utmanas och förändras i 
social interaktion och hur detta kan vara viktigt i formandet av kollektiva iden-
titeter – där känslan av ett vi och dom står på spel. Deras teoretiska perspektiv 
får mig att se att eleverna behöver skapa eller förstärka gemensamma nämnare 
i en vänskapskonstellation som skiljer sig från andra konstellationers kollek-
tiva särdrag för att kunna känna tillhörighet. Den konstruerade tillhörigheten 
behöver också ses och erkännas av utomstående, en publik, för att en kollektiv 
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identitet ska kunna uppstå. Denna process blir synlig i empirikapitlen när ele-
verna, genom att iscensätta vänskap inför en publik och utifrån denna dra 
gränser, kan skapa kollektiva identiteter så som ”de populära” och ”icke po-
pulära”. 

Symboliska och sociala gränser 
Enligt Lamont och Molnár (2002) finns det två typer av gränser. De skiljer 
mellan symboliska och sociala gränser. En symbolisk gräns används för att 
kategorisera människor och praktiker. När forskaren studerar hur dessa över-
enskomna gränser dras blir det synligt hur människor formar och förhandlar 
principer för hur de klassificerar sin omgivning. Genom gränsdragningarna 
pekas skillnader och likheter mellan människor ut vilket kan leda till känslan 
av tillhörighet eller utanförskap och som i sin tur formar kollektiva identiteter.  

Ett möjligt sätt att skapa symboliska gränser är att på olika sätt iscensätta 
och skapa berättelser om skillnader och likheter mellan människor för att över-
tyga andra om sin version av verkligheten. Med hjälp av dessa gränsdrag-
ningar kan en gemensam bild skapas av var gränsen går mellan olika grupper 
av människor eller olika handlingar som kan bestämma hur en situation ska 
tolkas.  

De symboliska gränserna upprätthåller skillnader och likheter mellan grup-
per och i längden tillskrivs grupperna även olika status, tilldelas olika resurser 
och ges olika förutsättningar. De har då övergått till att bli sociala gränser. De 
sociala gränserna uppkommer då människor har accepterat gränsdragningar 
och att gränserna därför i stor utsträckning har blivit vedertagna och kan upp-
fattas som objektiva gränser. Detta kan jämföras med när en grupp människor 
har agerat utifrån och därför befäst normer och värden som finns inom en kol-
lektiv bakgrundsrepresentation.  

Då gränsdragningarna har övergått till att bli sociala kan de användas till 
att befästa och okritiskt motivera segregation mellan, och maktfördelning 
bland, exempelvis elevgrupper utifrån social bakgrund, könstillhörighet eller 
skolprestationer. Denna process uttrycker Lamont och Molnár (2002) på 
följande sätt:  

 
Social boundaries are objectified forms of social differences manifested in un-
equal access to and unequal distribution of resources (material and nonmaterial) 
and social opportunities (s. 168).  

 
Utifrån ett kulturpragmatiskt synsätt är utgången för ett kulturellt framträ-
dande inte given vilket gör det möjligt att studera hur gränsdragningar görs, 
hur villkoren för dem förändras och vilka konsekvenser de förändrade grän-
serna kan resultera i. I avhandlingen blir elevernas kulturella framträdanden 
därför ett förhandlingens drama. De scener jag kommer att presentera beskri-
ver de symboliska gränser som eleverna drar och de sociala gränser som ge-
nom detta kan uppstå över tid.   
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Gränsdragning och social ordning 
Ett begrepp som jag har sett kan bli en följd av symboliska gränsdragningar 
är social ordning. Denna ordning förstår jag i mina analyser som en följd av 
iscensättningen av vänskap och utifrån det lokala skript via vilket gränser dras 
för hur en vänskap ska göras. Den sociala ordningen är den struktur som blir 
till utifrån det kulturella framträdandet. När en social ordning blir möjlig att 
se menar jag att de symboliska gränserna övergår till att bli sociala sådana. 

Med social ordning menas, i linje med Douglas (2004) beskrivning av vad 
hon kallar för en social struktur, inte en struktur som hela tiden och generellt 
omfattar hela samhället. Den sociala ordningen, i den bemärkelsen den an-
vänds i denna avhandling, kan istället beskrivas som att enskilda aktörer i en 
bestämd situation är mer eller mindre medvetna om helheten och:  

 
…i sådana situationer beter de sig som om de rör sig i förutbestämda positioner 
i relation till andra och som om de väljer mellan möjliga relationsmönster. De-
ras känsla för formbundenhet ställer krav på beteendet, styr värderingar av de-
ras önskningar och ger efter för somliga samt lämnar andra därhän. (Douglas, 
2004, s. 144) 

 
En social ordning är alltså något där individer, i detta fall elever, tillsammans 
med och i relation till andra närvarande agerar i en konstruerad ordning där 
det upplevs som om att det råder en formbundenhet, i form av exempelvis en 
makthierarki som vissa elever är medvetna om men inte andra. Och utifrån 
denna formbundna hierarki värderas elevernas vänskapande. Den sociala ord-
ningen skapas alltså utifrån att det i ett skript finns gränser som upplevs sociala 
i den bemärkelsen att de uppfattas som objektiva och som i sin tur reglerar 
iscensättningen av vänskap. Även om denna sociala ordning kan beskrivas och 
alltså är uppenbar för en del av eleverna i scenerna som presenteras så verkar 
den maktfördelning som detta medför inte vara något som eleverna medvetet 
kan uttrycka.  

Avslutande kommentarer 
Avhandlingens teoretiska utgångspunkter om vänskapande tar avstamp i tre 
grundantaganden: 

 
1. Att eleverna tillsammans vänskapar genom att kulturellt framträda inför 
varandra och att detta framträdande inte på förhand är planerat eller uttänkt.  
Vänskap görs istället utifrån vilka förutsättningar det finns för det kulturella 
framträdandet som är beroende av kulturella element, som ett specifikt scen-
rum  

 
2. Att eleverna, när de vänskapar, skapar mening via kulturella framträdanden 
genom att klassificera och dra gränser mellan vem som kan anses som vän, att 
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dessa gränsdragningar både inkluderar och exkluderar vilket gör gränsdrag-
ningsarbetet till en relationell process som skapar sociala ordningar 

 
3. Att eleverna i ett kulturellt framträdande ges och/eller skapar olika förut-
sättningar för att förmedla sin berättelse med hjälp av kulturella element vilka 
ger elever olika möjligheter för sitt framträdande som gör att makt, solidaritet, 
lojalitet och status reproduceras men också omförhandlas 

 
Dessa grundantaganden baseras på begrepp och idéer som presenterats och 
diskuterats ovan, vilka länkar samman en övergripande och en detaljoriente-
rad sociologi, för ett kulturpragmatiskt och dramaturgiskt perspektiv på vän-
skapande. 

I nästa kapitel presenteras fältarbetet, mitt material, analysförfarande och 
de etiska förhållningssätt som varit vägledande i avhandlingsarbetet. 
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Kapitel fyra. Att studera vänskapande 

I detta fjärde kapitel beskriver jag hur det etnografiska fältarbetet har gått till. 
Först presenteras materialet, tillträdesprocessen, hur fältarbetet fortskred och 
hur jag tog mig an frågan om förtroende under fältarbetet. Därefter berättar 
jag om processen att träda ut ur fältet, om bearbetningen av material under och 
efter fältarbetet och hur analysen tog form. Efter detta lyfts etiska aspekter 
upp. Kapitlet avslutas med reflektioner om min roll som forskare i en högsta-
dieklass.  

Utifrån ett initialt intresse för inkludering och exkludering sett i ljuset av 
hur elever umgicks med varandra i skolvardagen valde jag att arbeta enligt en 
etnografisk tradition. I linje med denna tradition har jag sökt en förståelse för 
elevernas relationer där exempelvis scenrum, ideal och kulturella normer får 
betydelse (jfr. Creswell, 2005). Denna förståelse har gjort det möjligt att ana-
lysera mitt material utifrån ett kulturpragmatiskt perspektiv (Alexander, 
2011).  

Med hjälp av videokamera, observationer och intervjuer har jag dokumen-
terat direkta interaktioner men eftersom fältarbetet pågick under en längre tid 
har jag även kunnat relatera händelser, uttalanden och relationer till varandra 
för att på så sätt förstå mening bortom det som först verkade vara viktigt för 
interaktionen (Goodwin, 2008). Eftersom elevernas vänskapande dokumente-
rades på flera olika sätt blev det möjligt att få syn på elevernas görande av 
vänskap från olika perspektiv (jfr. Corsaro, 1982; Heath & Hindmarsh, 2002; 
Knoblauch, m.fl., 2014; Lamont & Swidler, 2014). Videoinspelningarna 
kunde visa vad som hände i rummet på detaljnivå och fångade en hel scen med 
kroppsspråk, miner och kulturellt meningsbärande ting. Fältanteckningar be-
skrev det jag hade uppfattat som centralt i en situation när jag var på plats och 
mina egna tolkningar av den aktuella situationen, inklusive det jag inte kunde 
spela in med kameran, så som referenser till tidigare händelser. I intervjuerna 
kunde eleverna till sist berätta om sin vardag och om hur de själva förstod 
händelser i tid och rum. Mötet mellan mitt material och det kulturpragmatiska 
perspektivet (Alexander, 2011) har sedan möjliggjort en analys där kulturella 
element har kunnat beaktas. Analysen tar också hänsyn till de olika samman-
hang i skolan som möjliggör eller bergränsar vänskap, så som grupparbeten, 
håltimmar och nivågrupperingar. Med hjälp av olika typer av material i av-
handlingen får jag således flera berättelser om ett och samma skeende vilket 
har varit givande för mina analyser (Lamont & Swidler, 2014).  
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Fältarbetet genomfördes under tre terminer i en högstadieklass i en skola 
som jag kallar för Skogaskolan. Jag steg in i fält en måndag i januari år 2014 
och avslutade fältarbetet en fredag i juni 2015. I genomsnitt tillbringade jag 
tre dagar i veckan med eleverna. Tiden på Skogaskolan kom att resultera i: 97 
timmar videoinspelat material, 42 intervjuer, vilka i genomsnitt är 20 minuter 
långa, det vill säga 14 timmar sammanlagd tid och 45 renskrivna A4-sidor 
fältanteckningar. 

Tillträde  
Tillträdet till fältet genomfördes i fyra steg: Skriftligt informerat samtycke 
från skolledning, muntligt samtycke från lärare och skriftligt informerat sam-
tycke från föräldrar och från elever2. För att samtliga föräldrar skulle kunna ge 
ett informerat samtycke översattes blanketterna till engelska och ryska.  

Skolledningens samtycke 
Efter veckor av telefonsamtal till och möten på skolor blev jag, av en lärare 
som senare blev min gatekeeper (Hammersley, m.fl., 2007), inbjuden till en 
träff med rektor och skolledning på den skola där jag senare genomförde fält-
arbetet. Under mötet presenterade jag studiens syfte, tillvägagångsätt och även 
min yrkesbakgrund, som bland annat högstadielärare.  

På min uppmaning hade denna gatekeeper, tillsammans med rektor valt ut 
en klass på skolan för mitt fältarbete. Klassen de valde hade länge haft ett 
rykte om sig att vara ”stökig” och ”svår” enligt lärare och rektor. Denna bild 
bekräftades senare i intervjuerna med eleverna. Eftersom mitt tidiga forsk-
ningsintresse var inkludering och exkludering i elevgrupper var rektorn och 
lärarna övertygade om att situationen i denna klass skulle tjäna fältarbetets 
syfte. Efter mötet hade samtliga i ledningsgruppen skrivit under samtyckes-
blanketterna. 

I denna avhandling är det eleverna som står i fokus, trots det var det de 
vuxnas samtycke till fältarbetet som var mitt första steg in på fältet. Detta kan 
tyckas något paradoxalt då elevernas samtyckesprocess kommer efter de vux-
nas dito. Det kan därför hävdas att elevernas medverkan i samtyckesprocessen 
reduceras. Kan detta möjligtvis påverka elevernas förtroende för mig som 
forskare? Väl medveten om det ansvar som rektor, lärare och föräldrar har för 
elevernas välbefinnande upplever jag frågan relevant att beakta inom ett barn-
domsvetenskapligt forskningsfält. Processen för inhämtade samtycken tycks 
vila på en bild av att eleverna är i behov av de vuxnas skydd vilket är ett av 
flera perspektiv på barnet.  

Lärarnas samtycke 
Nästa steg var ett möte med de fyra lärarna som dagligen träffade den utvalda 
klassen. Mötet hölls en onsdag i slutet av januari 2014. Jag var mindre nervös 
                                                   
2 Blanketterna för informerat samtycke finns i bilaga 1–3. 
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inför detta möte än inför det med skolledningen. Detta berodde på att min ga-
tekeeper, som skulle vara på mötet, försäkrade mig om att de lärare jag skulle 
möta var nyfikna på projektet. Mitt lugn berodde nog också på att jag själv 
arbetat som högstadielärare och kände mig bekväm i ett lärarsammanhang. I 
min yrkesidentitet kände jag mig vid denna tidpunkt delvis som en av detta 
lärarkollektiv snarare än som forskarstuderande.  
 I mötet med lärarna stod inte samma saker på spel som i mötet med skol-
ledning, föräldrar och elever. De skulle endast ge sitt muntliga samtycke ef-
tersom de, till skillnad från eleverna inte skulle vara fokus för mina observat-
ioner. Jag var intresserad av elevernas interaktion i frånvaro av lärarna.  

Under detta möte presenterade jag återigen min studie. Detta följdes av frå-
gor från lärarna. Frågorna hjälpte mig att formulera min forskarroll och satte 
ord på de dilemman som behövde lösas: Hur skulle jag nå ut till föräldrar med 
olika modersmål? Hur skulle elevernas integritet och anonymitet skyddas un-
der fältarbetet? Hur skulle kommunikationen med lärarna gå till? Vissa frågor 
kunde besvaras under mötet medan andra svar fick dröja till under fältarbetets 
gång.  

Under mötet med lärarna stod det klart att de gav sitt muntliga medgivande 
till min studie. Efter mötet skickade lärarna ut information om studien via e-
post till elever och föräldrar. På så sätt fick föräldrar och elever möjlighet att 
läsa om avhandlingsprojektets genomförande före det inplanerade föräldra-
mötet två veckor senare.  

Föräldrarnas samtycke 
Lärarna hade avsatt tjugo minuter av föräldramötet i februari till min presen-
tation. Inför en grupp av cirka femtio föräldrar berättade jag om fältarbetets 
syfte och genomförande. De närvarande föräldrarna läste igenom samtyckes-
blanketterna som tidigare även hade skickats ut via e-post. Fem av föräldrarna 
skrev under formuläret vid mötet och de andra uppmanades att använda det 
frankerade kuvertet för att skicka blanketten till mig via post.  

Processen för samtycke från föräldrarna skiljde sig från den med lärare och 
skolledning. Jag ser denna skillnad som att föräldrarna, till skillnad från rektor 
och lärare, inte har ett uppdrag från skolans huvudman som beskriver var deras 
ansvar börjar och tar slut (även om denna gräns ibland kan vara oklar även för 
lärare och rektor). Föräldern var där i egenskap av att vara just det, förälder, 
privatperson, en självklar representant för sitt barn med ansvar för dennes väl 
och med olika bilder av vad detta väl kan vara. Det fanns ett fåtal elever i 
klassen som bodde med andra i familjen än sin/sina föräldrar så som en mor-
mor eller en farbror. Jag har dock valt att hädanefter kalla elevernas målsmän 
för föräldrar för att underlätta läsandet.  

Att inhämta samtycke från föräldrarna var det mest tidskrävande arbetet i 
tillträdesprocessen vilket ofta är en utmaning för forskare i skolmiljö (Heath, 
m.fl., 2010). Det verkade inte bero på att föräldrarna behövde lång betänketid 
eller att de var tveksamma till projektet. Trots att föräldrarna ställde frågor 
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som uttryckte en viss oro för hur jag skulle hantera elevernas anonymitet så 
verkade de flesta tvärtom positiva till min studie men informationen föll an-
tagligen i glömska. Vissa av föräldrarna hade heller inte varit närvarande vid 
föräldramötet och fick då istället information om projektet i efterhand över 
telefon eller via e-post vilket fördröjde processen.   

Efter två månaders väntan på samtycke från föräldrarna kontaktade jag, via 
telefon, återigen de föräldrar som inte hade skickat in samtyckesblanketten 
vilket resulterade i att jag till slut fick samtycke från 48 av 57 elevers föräldrar. 
Några av de föräldrar som avböjde medverkan förklarade att de var oroade för 
att deras barn skulle störas av fältarbetet och på grund av den uppnå sämre 
skolresultat medan andra uttryckte en skepticism mot forskning i generell me-
ning.  

Elevernas samtycke 
Som sista steg i samtyckesprocessen söktes informerat samtycke från eleverna 
i den utvalda klassen vilken vid fältarbetets början bestod av 57 elever mellan 
13 och 15 år. Åldersspridningen berodde på att vissa elever hade hoppat över 
och andra gått om en klass. Ett fåtal elever hade placerats i en klass under den 
som deras ålder föreskrev eftersom de behövde lära sig svenska samtidigt som 
att den ordinarie undervisningen fortskred. De elever som fyllt 15 år kan själva 
bestämma om sin medverkan i ett forskningsprojekt, i annat fall behöver för-
äldrarna ge sitt medgivande (Lagen om etikprövning, 18 §, SFS 2003:460). 
Principen om medbestämmande var av central betydelse för avhandlingen och 
därför samlades medgivande in från samtliga elever, oavsett ålder.  

En vecka efter föräldramötet träffade jag, vid ett och samma tillfälle, samt-
liga närvarande elever eftersom det var viktigt att alla elever fick samma in-
formation. De elever som var frånvarande denna dag, på grund av exempelvis 
sjukdom, fick information i efterhand när jag träffade dem i skolan.  

Eleverna informerades om hur observationer, videoupptagningar och inter-
vjuer skulle gå till och att de och deras skola skulle vara med i min avhandling 
med fingerade namn. Jag var även tydlig med att de när som helst kunde av-
sluta sin medverkan även om de från början valt att medverka i projektet. De 
kunde också först tacka nej till medverkan för att sen välja att vara med.  

Efter presentationen frågade eleverna mig om de skulle bli kända för en 
större publik genom deras medverkan i min bok, som de kallade min avhand-
ling. Detta trots min tidigare information om avkodning av personuppgifter. 
Denna undran uttrycktes upprepade gånger under fältarbetet och var intressant 
i relation till tyngdpunkten på anonymisering i ett forskningsprojekt. Eleverna 
frågade även om bokens tilltänkta läsare och var den kunde köpas när den var 
klar, vilket kom att bli när de hade lämnat gymnasiet. Anonymiseringen kan 
sägas ha blivit hjälpt av den tid som förflöt mellan fältarbetet och publicering 
av resultaten. Skolklassen som beskrivs i avhandlingen finns inte längre ef-
tersom eleverna har gått vidare till andra konstellationer och sammanhang.  
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Till skillnad från föräldrarna uttryckte eleverna aldrig någon oro för att min 
videoetnografiska studie skulle störa deras skolarbete. Inte vid samtyckespro-
cessen och inte heller under fältarbetet.  

Eftersom jag och eleverna träffades varje dag i skolan gick det enkelt att 
samla elevernas skriftliga samtycke. De påmindes om att underteckna de ak-
tuella dokumenten när de såg mig. Fram tills det att samtyckesprocessen blev 
klar gjordes mer övergripande fältanteckningar av exempelvis skolans lokaler 
och hur schema samt organiseringen av elever i olika grupper påverkade ele-
vers möjligheter att mötas. Efter knappt tre månader hade jag inhämtat sam-
tycke från samtliga föräldrar och elever vilket gjorde att jag kunde följa 48 av 
57 elever under fältarbetet. De nio elever som inte samtyckte till medverkan 
finns inte med i mina empiriska kapitel men de var så klart närvarande under 
mitt fältarbete. Jag skrev dock inte ner anteckningar om dessa elever och cite-
rade dem heller inte.  

Utifrån elevernas frågor å ena sidan och föräldrarnas å andra blev det up-
penbart att de förhöll sig olika till forskningsetiska avvägningar. Medan för-
äldrarna uttryckte en oro för att deras barn skulle tappa sin anonymitet så var 
eleverna oroliga för att anonymiseras. I likhet med att samtycke först måste 
inhämtas från vuxna så är även frågan om konfidentialitet format utifrån de 
vuxnas perspektiv. Detta behöver inte vara fel men det är värt att uppmärk-
samma att forskningsetiska frågor och tillträde till fältet kan problematiseras 
utifrån vem som får makten att forma principer i ett forskningsprojekt, i det 
här fallet, de vuxna.   

Ett kontinuerligt samtycke 
Den sammanlagda tiden för de fyra stegen för informerat samtycke uppgick 
till tre månader och i slutet av april 2014 kunde fältarbetet påbörjas som pla-
nerat.  

Det var dock inte möjligt att få ett fullständigt informerat samtycke innan 
forskningsprojektet påbörjades. Forskningsdesignen, som påverkades av fäl-
tets utformning, de som befolkar det och hur jag formar min forskarroll, var 
inte känd innan fältarbetet började. De situationer som kom att utspela sig 
kunde heller inte förutses. Informationen om studiens genomförande innan 
fältarbetets början blev därför, med nödvändighet inte komplett och uttöm-
mande (Ericsson & Boyd, 2017). Ungdomarna som deltog i fältarbetet men 
också lärarna och föräldrarna (och jag själv), var inte var tränade etnografer 
(Pinter & Zandian, 2015) och vi visste inte vad som låg framför oss. Samtyck-
esprocessen i denna etnografiska studie vad således inte fullständig när fältar-
betet påbörjades. Det var helt enkelt inte möjlig att fullt ut förstå vidden av 
eller informera om hur studien skulle se ut innan fältarbetet började. Min upp-
levelsen under fältarbetet var dock att denna form av pågående samtycke gi-
vetvis handlade om etik i mitt forskningsprojekt men också om hur en vuxen 
i skolan, oavsett uppdrag, har ett ansvar att skapa tillitsfulla relationer med 
elever som bygger på ömsesidig respekt. Det som skiljde sig från en vanlig 
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vuxen i skolan var dock att jag ville bli medbjuden till situationer dit vuxna 
vanligtvis inte fick följa med samt att jag inte hade som del i mitt uppdrag att 
betygssätta eller på annat sätt värdera elevernas prestationer. Denna skillnad 
ställde andra krav på mig jämfört med kraven som ställdes på de vuxna som 
eleverna var vana vid i skolan. Skillnaden gav mig även andra möjligheter än 
de lärarna fick.   

Att bedriva fältarbete 
Under den första månaden, då samtyckena var påskrivna men videokameran 
inte än var introducerad förde jag fältanteckningar. Dessa gjordes även när 
kameran väl var lanserad även om de då bestod av korta meningar och oftast 
som stöd för det som spelades in med videokameran, så som en tidsangivelse 
för en specifik inspelad händelse. I jämförelse med videoinspelningarna är 
alltså fältanteckningarna en liten del av materialet vilket är ovanligt för en 
etnografisk studie. Jag valde dock att genomföra en videoetnografisk studie 
där mitt material i huvudsak består av videoinspelningar.  

I efterhand hade det varit önskvärt med fler och mer detaljerade minnesan-
teckningar av det som spelades in med videokameran. Då hade det blivit en-
klare att i efterhand sortera bland de filmsekvenser som kom att bli viktiga i 
bearbetningen och analysen av mitt material.  

Att vara i fält 
Efter den första månaden i fält samlades eleverna för att bli introducerade till 
den digitala videokameran och de trådlösa mikrofonerna. Jag samlade ele-
verna och presenterade återigen mitt avhandlingsprojekt. Under presentat-
ionen upprepades syftet med fältarbetet och sedan beskrev jag hur videoin-
spelningar och senare intervjuer praktiskt skulle gå till. I detta skede valde 
ännu en elev att medverka i projektet. Detta tolkade jag som en signal om att 
eleverna kände sig trygga med mig och upplevde syftet som viktigt och forsk-
ningen värd att vara med i.     

Kameran som jag använde under fältarbetet var liten, lätt och handhållen 
med en skärm som gick att fälla ut och rikta så att jag kunde se inspelade 
scener i realtid. De sladdlösa, tio centimeter långa och tre centimeters breda 
mikrofonerna som hörde till videokameran fästes med hjälp av en klämma vid 
en elevs tröja eller jacka. Eleverna gav senare mikrofonen smeknamnet bajs-
korven utifrån dess form, färg och storlek. Med denna jämförelse kunde mik-
rofonen göras ofarlig och till en artefakt som inte skulle noteras, människans 
restprodukt är ingenting att lägga fokus på, det är tvärtom frånstötande men 
samtidigt även naturligt, vilket mikrofonen också blev. Den kunde ligga obe-
märkt på ett bord under långa filmsekvenser men också vara något som kunde 
bollas runt bland eleverna likt en svartepetter, något att bli av med så fort som 
möjligt.  
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Dagen efter presentationen började video- och ljudupptagningen och fort-
satte fram till sommaravslutningen i årskurs åtta, det vill säga under samman-
taget cirka 11 månader. Jag vill dock betona att månaderna innan kameran 
introducerades var viktiga, inte minst för att mina regelbundna besök gjorde 
det möjligt för mig att inte bara söka samtycke, utan även för att lära känna 
elever, lärare och skolledning, vissa av föräldrarna och lokalerna. Det gav mig 
en känsla för skolkulturen, elevernas relationer och dess historik. 

De första två månaderna befann jag mig i fält fem dagar i veckan mellan 
cirka kl. 8.00 och 15.00. Jag umgicks med eleverna och följde med dem dit de 
gick under dagen. Detta kunde vara i och utanför skolan, under lektioner eller 
måltider och på väg till mataffären under en håltimme. Förutom att lära känna 
eleverna och lokalerna var denna första tid också viktig för mig på ett profess-
ionellt plan. Min yrkesidentitet förändrades alltmer, från att inta en lärarroll 
som jag oreflekterat glidit in i under mina första besök i skolan, till att anta en 
forskarroll.  

Under den första tiden i klassen upplevde jag också att tilliten mellan mig 
och eleverna byggdes upp. Från att jag och eleverna hade varit undrande över 
min roll till att de började söka upp mig för samtal där vi tillsammans kunde 
skoja om vardagshändelser, prata om för- och nackdelar med schemat eller 
om den senaste konflikten med lärarna. Eleverna och jag blev alltmer bekväma 
med varandra. Videokameran blev även betydelsefull i denna process. När 
eleverna såg kameran blev de påminda om forskningsprojektet och eleverna 
använde även kameran emellanåt i sitt vänskapande. Med hjälp av kameran 
blev min forskarroll tydlig, både för mig och eleverna. Kameran ansågs som, 
av oss som närvarade, en symbol eller rekvisita som ingick i min roll i skolan. 

I början av fältarbetet fick jag inblick i under vilka tider på dagen som ele-
verna oftast interagerade utan närvaro av lärare, så som under håltimmar, för-
flyttningar och grupparbeten och valde att då komma till skolan vid just dessa 
situationer. Efter några månader stannade jag därför inte alltid hela dagar på 
fält. I takt med att materialet blev större tog även renskrivning, organisering 
och kategorisering mer tid i anspråk. Cirka två dagar i veckan satt jag därför 
utanför skolan, vid min dator för att renskriva och bearbeta mitt material.   

Redan i början var det viktigt för mig att få dokumentera interaktion mellan 
eleverna i frånvaro av lärarna. Motivet till detta var att kunna observera den 
interaktion som pågick bland eleverna i syfte att förstå hur deras vänskapskul-
tur formades. Det har nämligen visat sig att elevernas sätt att se på exempelvis 
moral och maktförhållanden förändras beroende på om vuxna är närvarande 
eller inte (Dysthe, 2003; Hutchby, 2005) och makt och moral och hur elever 
upprättar politiska system för relationer är betydelsefullt i elevers interaktion 
(Corsaro, 2014; Evaldsson, 2007).  

Ungdomar kan leta efter platser att få vara ifred från vuxna på för att på så 
sätt inte känna sig kontrollerade. De kan i dessa ”frirum” tillsammans med 
andra ungdomar ”söka, experimentera med och utforma en egen identitet och 
subjektivitet” (Ganetz, 1992, s. 225). En utsträckt etnografisk närvaro gav mig 
möjlighet att över tid lära känna elever, få deras förtroende och tillåtelse att få 
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följa dem på nära håll, ibland till och med i deras ”frirum” under skoldagen. 
På så sätt gav de mig en inblick i hur de formade sina skript för vänskap.  

Med detta menar jag inte att studien har genomförts utan att jag som fors-
kare har deltagit i det material som samlats in. Dock har jag inte väglett eller 
styrt eleverna i deras samtal i vardagen på det sätt som riskerar att hända när 
lärare vill undersöka en social dynamik i klassen eller skolan (Svahn & Karls-
son, 2017). Jag har varit med i elevernas formande av en vänskapskultur och 
i de rum där de experimenterar med sina identiteter men inte med syftet att 
värdera deras agerande.  

Etnografi som samarbete 
Historiskt har etnografer förhållit sig olika till sina informanter. Allt från att 
försöka observera utan att delta till att vara en självklar deltagare bland de som 
studeras. Att i skolan delta bland eleverna kan handla om att bistå som hjälplä-
rare (Ambrose, 2016; Rosales, 2010) eller att smälta in i elevgruppen (Kas-
selias Wiltgren, 2014). Min roll kan definieras i termer av att ibland vara en 
del av samtal som förs och ibland initiera samtal till att vara en mer inaktiv 
observatör. Vilken roll jag antog beror på det fysiska rummet, tiden på dagen, 
elevernas samtalsform, vilka elever som närvarade och hur eleverna själva 
bjöd in eller inte bjöd in mig i interaktionen. Jag kan även se att min egen roll 
som etnograf påverkade elevernas vänskapande. Detta kommer att bli synligt 
i avhandlingens empiriska kapitel där min och kamerans närvaro används för 
att dra gränser i ett pågående vänskapande. Relationen mellan eleverna, mig 
som forskare men även kameran, mikrofonen och anteckningsblocket, kan till 
viss del ses som ett samarbete för att forma avhandlingens material (Mondada, 
2014). Utifrån det faktum att avhandlingens syfte formulerades i dialog med 
eleverna kan det även sägas att elevernas perspektiv ständigt är närvarande i 
materialet. Att välja vad som skulle dokumenteras och vad som skulle undvi-
kas var alltså inte bara upp till mig även om jag hade avsevärt större frihet än 
eleverna i det avseendet.    

Videokamera och mikrofon 
Under den första veckan med videokameran blev var jag placerade mig med 
videokameran något att ta ställning till (Heath, m.fl., 2010). Efter bara några 
dagars filmande framgick det att den mest passande placeringen för kameran 
var i mitt knä, när jag satt på en stol ofta intill väggen i Solgården, elevernas 
samlingssal, eller i ett klassrum. Där var jag (och kameran) inte i vägen för 
elevernas eller lärarnas förflyttningar och jag fick samtidigt en bra översikt 
över det som hände i elevernas interaktion. Ur maktbalanssynpunkt var det 
också viktigt, upplevde jag, att befinna mig i samma ögonhöjd som eleverna. 
En kamera som hovrade över eleverna hade möjligtvis skapat en känsla av 
övervakning. Det blev också viktigt att vara synlig för eleverna med kameran 
så att jag inte observerade dem utan deras vetskap och därför utan samtycke.  



 

52 

Trots risken för övervakningskänsla satte jag upp kameran på ett stativ vid 
några tillfällen, något jag sett göras i andra interaktionsstudier (Goodwin & 
Cekaite, 2018; Redmon, 2019). Detta gjorde det dock omöjligt att vara flexi-
bel och följa den grupp eller det elevpar som rörde sig runt i lokalerna. Stativet 
gjorde det även svårt att med kameran fånga de multimodala detaljer som var 
av intresse, så som blickar och kroppsspråk eftersom vinkeln på inspelningen 
blev för bred (jfr. Goodwin, 1993; Häikklä & Sahlström, 2003; Mondada, 
2014). Oavsett om kameran låg i knät eller satt på ett stativ var jag alltid när-
varande bredvid kameran när videoupptagningarna gjordes.  

När jag inte satt stilla med kameran använde jag mig av så kallad gerilla-
filmning (Shrum, m.fl., 2005) där jag fysiskt följde elevernas rörelse i rummet 
med min kamera. Jag var intresserad av vänskapande där lärarna inte närva-
rade och därför blev till exempel lunchrasterna ett bra tillfälle för videoupp-
tagning. Då frågade jag en elev om hen ville bära mikrofonen. Sedan doku-
menterades elevens relationsarbete på väg till matkön, i matkön och ibland 
även inne i matsalen. Oftast stängde jag dock av kameran under själva mål-
tiden eftersom det i matsalen rörde sig personer som inte hade gett samtycke 
till att bli filmande. Kameran skulle även kunna uppfattas som inkräktande i 
en måltidssituation. Förflyttningar mellan exempelvis lektion och matsal, mel-
lan fotbollsplan och pizzarestaurang visade sig vara intressanta i studiet av 
vänskapande och kom även att leda till att jag blev tryggare i min roll som 
etnograf.  

Med kameran i hand interagerade jag inte i elevernas samtal utan höll mig 
utanför de samtal som fördes. När eleverna ville ha bekräftelse på något, an-
vände de mig dock som publik vilket låg nära tillhands eftersom jag var den 
ständiga åskådaren. I dessa situationer kunde det handla om att de ville att jag 
skulle skratta med i ett skämt eller att de tittade åt mitt håll när det skulle 
avgöras vad som ansågs vara falskt eller sant, rätt eller fel.   

Känslan av att nå en mer bekväm forskarroll innebar även att jag kom att 
använda idén om så kallade interactional hot spots (Jordan & Henderson, 
1995) i filmandet. Det handlade om att fokus fästes vid platser eller situationer 
där jag upplevde att eleverna interagerade mer intensivt än på andra ställen. 
Det kunde vara vid ett visst bord i elevernas samlingssal utanför klassrummen, 
som jag kallar för Solgården, eller i trapphuset utanför syslöjdssalen i väntan 
på att lektionen skulle börja. För att hitta dessa situationer utgick jag från ele-
vernas schema, var befann de sig och när? Jag frågade även eleverna var de 
var på väg men fick oftast reda på deras planer genom att följa interaktionen. 
Ju mer jag lärde känna eleverna och blev införstådd med deras vardag, desto 
lättare var det att hitta elevernas interactional hot spots.  

I efterhand vill jag dock nyansera min förståelse av dessa hot spots. I likhet 
med det jag visar senare i min avhandling så var det vissa deltagarkonstellat-
ioner som visade upp sitt vänskapande och sina gränsdragningar med större 
tydlighet än andra. Andra konstellationer gjorde samma arbete men var 
mindre intresserade av att ha en närvarande publik till sina kulturella framträ-
danden. Hur vissa konstellationer arrangerade sina kulturella framträdanden 
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påverkade således möjligheten att få insyn i ett vänskapande. När publiken 
inbjöds till ett kulturellt framträdande, där vänskap iscensattes, kunde jag med 
lätthet definiera detta som en interactional hot spot även om interaktionen 
kunde vara lika het i ett scenrum och i en konstellation som inte på samma sätt 
var beroende av en publik för sitt vänskapande. Vad jag på fält upplevde som 
en interactional hot spot kan därför sägas bero på om ett vänskapsskript var 
avhängigt av en närvarande publik. Med denna logik blir det möjligt att förstå 
mitt fokus på de populära tjejerna och killarna i avhandlingens empirikapitel; 
de konstellationer som bjuder in en publik.    

När videoinspelningarna gjordes ville jag, som Mondada (2006) föresprå-
kar, följa en händelse från början till slut för att då kunna få med en hel sekvens 
av interaktion eftersom det då kunde bli lättare att se i vilket sammanhang 
uttalanden och handlingar görs. Detta medförde dock uppenbara problem, när 
började en sekvens och när var den avslutad? Med denna utgångspunkt blev 
videoupptagningarna 10 – 40 minuter i början av fältarbetet och ibland till och 
med upp till en timme. Jag var orolig att missa något och ständigt medveten 
om att jag gjorde det. Denna upptäckt gav också eko i analysarbetet. Det blev 
redan på fält tydligt att allt som hände vävdes ihop till ett ändlöst nätverk av 
relationer, att relationerna påverkade varandra samt att innebörder av en dia-
log var en följd av tidigare händelser. Kulturella element vävdes ihop till en 
kulturell vänskapsstruktur. I avhandlingens analyser kommer denna struktur 
att få en lokal tolkning som jag benämner en vertikal vänskapsordning.  

Det blev påtagligt att viktiga relationer i elevernas vardagsliv i skolan inte 
kunde dokumenteras genom videoupptagningar av en, i tid sammanhållen si-
tuation. Att förstå vänskapande handlar om att vara på fältet under en längre 
tid och se en situation utifrån olika aktörspositioners vinklar.  

I fältarbetets början använde jag mig av två bärbara mikrofoner som sattes 
fast på tröjan hos två elever som var inbegripna i den interaktion som var av 
intresse. Detta förfarande visade sig vara svårt eftersom det sällan var endast 
två personer som pratade med varandra. De två elever som inledde samtalet 
började ofta prata med en tredje och en fjärde elev vilket gjorde den inspelade 
sekvensen till en blandning av flera olika konversationer utan att jag kunde 
urskilja något av det som sades. Därför beslutade jag, redan efter två minuters 
film- och ljudupptagning, att använda endast en mikrofon.  

Eftersom mikrofonen var sladdlös kunde den befinna sig mitt i en interakt-
ion, fäst på någons tröja eller nerlagd på ett bord medan jag försökte finna en 
bra filmvinkel för att fånga interaktionens ram (Mondada, 2006) samtidigt 
som eleverna tydligt skulle se att jag filmade deras umgänge. Det var viktigt 
att i inspelningen få med de personer och de ting som samspelade i interakt-
ionen, få en bra ljudkvalitet och att jag samtidigt var en synlig åskådare. Fäl-
tanteckningar fördes parallellt med videoupptagningarna så att jag kunde 
komplettera mina videoinspelningar med det som pågick i utkanten av eller 
utanför det kameran spelade in.  
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Teknik blev rekvisita 
Kameran och mikrofonen kom att bli betydelsefull rekvisita, inte bara för det 
etnografiska fältarbetet utan också för elevernas ageranden. När videoupptag-
ningarna påbörjades var det framför allt två elever som använde kamerans in-
tåg som en uppmaning att sjunga, spela teater och intervjua sina klasskamrater 
(jfr. Sparrman, 2002; Ågren, 2015). Redan efter några veckor hade eleverna 
blivit vana vid kameran och reagerade inte på den i lika hög grad, i alla fall 
inte synligt. Efter skollov kunde denna process återupprepas. Även om ele-
verna reagerade på att bli filmade tycktes det som att det fanns en vana vid 
förfarandet eftersom det parallellt pågick många andra bild- och filmupptag-
ningar med hjälp av elevernas smarta telefoner.  

Användningen av den trådlösa mikrofonen var dock något nytt för alla. Nu 
och då tackade elever nej till att bära mikrofonen och jag såg detta som att jag 
hade lyckats med att kommunicera det kontinuerligt frivilliga i deras medver-
kan.  

Eleverna använde sig av det faktum att deras interaktion filmades. Ibland 
ville de se en sekvens som spelats in så att de skulle kunna avgöra vad som 
egentligen hände och se vem av dem som hade rätt. Videokameran kunde 
också upplevas som ett hot: ”Du säger inget till lärarna att vi är okoncentrerade 
va?” och då samtidigt ett tillfälle för mig att befästa forskarens roll rörande 
etiken genom att försäkra dem att videoupptagningarna aldrig visades för lä-
rarna. Vissa videoklipp ville eleverna tvärtom spara och visa för en lärare för 
att med klippet skvallra på sin kompis, en idé som vänligt men bestämt av-
styrdes. Vid behov ville eleverna använda en videoinspelning som kontrakt. 
Två av eleverna slog vad om hur det fotbollslag de hejade på skulle klara sig 
i ett mästerskap och ville spara videoinspelningen som ett (visuellt) kontrakt 
för vadslagningen.  

Genom elevernas användning av kameran i dessa sekvenser blev jag varse 
om att mitt filmande stundvis, av eleverna, ansågs som övervakning. Utifrån 
ett kulturpragmatiskt perspektiv, där ting tillskrivs mening i interaktion, upp-
levde jag dock att eleverna använde mig och min kamera på det sätt som pas-
sade i den specifika situationen. Om eleverna i interaktionen behövde ett kon-
trakt var det detta kameran fick bidra med, när de frågade om huruvida jag 
skulle berätta om att de var okoncentrerade, så kunde kameran och jag få bli 
övervakare. I interaktion skapades mening om min och kamerans roll.  

I likhet med kamerans roll skiftade mikrofonens roll för eleverna under 
fältarbetet. I vissa sammanhang blev eleverna plötsligt varse mikrofonen och 
då kunde de täcka över den med handen för att undvika att bli inspelad under 
korta och för mig hemliga sekvenser. Ibland kunde jag, utan att videofilma, få 
lyssna till dessa konversationer och frågade om det var möjligt att istället göra 
fältanteckningar, vilket oftast gick bra. Temat i dessa samtal var inte sällan att 
de hade gjort något som de visste att de skulle behöva stå ansvariga för om 
någon vuxen på skolan fick reda på det. Min förståelse av detta var att de 
fortfarande inte kunde vara säkra på vilken typ av vuxen jag var och då inte 
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ville riskera att utsättas för disciplinära åtgärder om videoklippen visades för 
lärarna.  

Kamerans och mikrofonens roll som rekvisita skiftade således under fält-
arbetet och fick även utpräglade roller i elevernas vänskapande. De skapade 
stundvis en meta-dynamik.   

Metodens meta-dynamik 
Mikrofonen kunde även bli en måttstock för vilken elev som var intressant 
eller populär i klassen. Om en elev fick bära mikrofonen kunde det uppfattas 
som ett tecken på att hens interaktion var mer värd att dokumenteras och ana-
lyseras än någon annans. Vid flera tillfällen märktes det att eleven som blev 
tillfrågad om att bära mikrofonen sträckte på sig och verkade inta en mer själv-
klar plats i uppkomna situationer. Ibland gjorde eleven en poäng av att få mik-
rofonen inför de som närvarade eftersom hen så klart var den mest intressanta 
eleven i gruppen. Detta fick mig att inse att forskaren behöver hantera den 
makt som eleven/mikrofonen tilldelas. De dagar någon elev skulle få bära 
mikrofonen var det andra elever som inte fick det. För vissa elever och i vissa 
situationer kunde valet, av vem som skulle få bära mikrofonen, skapa inklu-
dering och exkludering. Jag kunde därmed förstärka eller förminska känslan 
av att vara intressant eller ointressant. För andra elever hade mikrofonen inte 
denna betydelse. Det gällde ofta elever med en redan hög status eller en själv-
klar, inkluderad plats i klassen. Denna upptäckt fick mig att vara lyhörd för 
blickar och kroppsspråk hos eleverna så att jag inte bidrog till att förstärka till 
exempel exkluderingssituationer mer är nödvändigt med min utrustning vilket 
ibland var svårt (se exempelvis kapitel sex, scen tre).   

I förhållande till syftet med avhandlingen blev denna meta-dynamik som 
uppkom mellan eleverna, kameran, mikrofonen och mig intressant men också 
mer ansvarstyngd än vad jag hade föreställt mig. Med meta-dynamik menas 
att även kameran, mikrofonen och jag medverkade i de gränsdragningar som 
jag ville studera bland eleverna. På så sätt blev jag som forskare också en del 
av elevernas vänskapande.  

Likt tidigare etnografiska studier (exempelvis Hannerz, 2015) kom mitt ar-
betssätt på fältet att göra gränsdragningar och kategoriseringar tydliga. Jag 
kunde, genom att förflytta mig mellan de olika konstellationerna i klassen se 
hur de såg på varandra och vilka gränser som drogs. Det vill säga, att om jag 
under en dag hade följt en grupp som ansågs ha låg status i klassen, visade jag 
implicit att den gruppen var av intresse. Om mikrofonen sattes på tröjan hos 
någon av de populära i klassen fick det till följd att intresset låg hos dem. På 
liknande sätt som den sociala strukturen i klassen förtydligades av byte av 
scenrum, vilket syns i empirikapitlen, så gjorde även mikrofonen som en slags 
rekvisita att gränser blev tydliga. När jag flyttade mikrofonen från en elev som 
ansågs impopulär till någon som ansågs vara populär reagerade den sist-
nämnda. Den som nu bar mikrofonen visade med ett mer slutet kroppsspråk 
och frånvaro av en annars öppenhjärtig inställning till att dela med sig av sin 
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vardag, att jag minsann samtidigt inte kunde vara intresserad av två elever 
med så olika status. Att min förflyttning inte bara kunde avskrivas som ett 
skiftande intresse från min sida utan även som att jag likställde de impopulära 
med de populära eftersom jag var intresserad av båda konstellationerna. De 
populära eleverna kunde då, med sitt kroppsspråk visa att de inte var intresse-
rade av att bära mikrofonen eller bli filmade. De ville visa att jag borde göra 
en större skillnad mellan elever utifrån popularitet samt ha en bättre känsla för 
den sociala ordningen i klassen och genomföra mitt fältarbete utifrån denna 
ordning.  

Likadant hände när jag alltför snabbt flyttade mikrofonen från en elev som 
ansågs ha hög status till någon med lägre. Då kunde eleven i fråga se att jag 
var intresserad av hens vardag lika mycket som de populära elevernas vardag. 
Tack vare den snabba förflyttningen av kamera och mikrofon kunde den elev 
som gavs låg status uppleva att mitt ändrade fokus också innebar överföring 
av intresse och därmed status. Mikrofonen kan således liknas vid ett socialt 
stamnät inom vilket status kan överföras.  

Intervjuer 
Utöver videoinspelningar och observationer genomfördes intervjuer med ele-
verna i den aktuella klassen. Intervjuerna var inplanerade och semi-strukture-
rade, det vill säga de utgick från ett frågeområde snarare än frågor om detaljer. 
Under fältarbetet genomförde jag även spontana intervjuer med eleverna i kor-
ridoren och i elevernas samlingslokal, Solgården. De spontana intervjuerna 
var icke-inplanerade, ostrukturerade samtal mellan mig och eleven/eleverna 
och dessa samtal fördes kontinuerligt under fältarbetet och dokumenterades 
med diktafon eller videokamera.  

Intervjuerna som jag sedan innan hade planerat in genomfördes som ett 
sista steg i fältarbetet när jag hade befunnit mig i klassen i cirka ett år, det vill 
säga mellan februari och maj 2015. Intervjuerna blev 42 till antal. Inför inter-
vjuerna samlade jag eleverna för att ge information om hur intervjuerna skulle 
genomföras, jag berättade att alla elever var välkomna till en intervju och att 
en lista skulle sättas upp med en inplanerad intervjutid för var och en i klassen. 
Där fick de stryka sitt namn om de inte ville bli intervjuade och byta tid med 
varandra om tiden inte passade. På grund av oförutsägbara händelser såsom 
sjukdom sprack schemat redan efter några dagar och jag bjöd då in elever till 
intervju kontinuerligt under terminen.  

Intervjuer genomfördes i ett rum i anslutning till Solgården. Rummet var 
ljudisolerat eftersom det användes till trumrepetitioner vilket gjorde att jag var 
förvissad om att intervjuerna förblev konfidentiella då ljudet inte hördes ut. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och de varade 10 till 60 
minuter. Det stora tidsspannet beror på flera saker. En del av eleverna tackade 
ja till att bli intervjuade men kom under intervjun på att de hade bråttom till 
nästa lektion. Någon elev hade en kompis som otåligt väntade på dem utanför 
medan andra elever verkade ha behov av eller i alla fall lust att prata av sig.  



 57 

Innan intervjuerna genomfördes var skolkuratorn informerad om att och 
hur de skulle realiseras samt vilka teman de skulle beröra. Detta för att ele-
verna eventuellt skulle komma att samtala om ämnen som de sedan, efter in-
tervjutillfället, behövde en fortsatt dialog kring. Denna dialog kunde hamna 
hos skolkuratorn. Lärarna och föräldrarna var sedan tidigare redan införstådda 
i intervjuförfarandet.  

Vägledda av mina frågeområden fick eleverna berätta om upplevelsen av 
den bästa och sämsta dagen i skolan. De områden jag utgick från under inter-
vjuerna hade som syfte att ringa in vad eleverna upplevde som betydelsefullt 
i skolan utifrån deras egen förståelse. Likt andra etnografiska intervjustudier 
var inte syftet med intervjuerna att hitta förekomsten eller kvantitativt kunna 
mäta något. Syftet var istället ”to discern social and cultural qualities of what 
the interviewees say” (Wästerfors & Burcar Alm, 2019, s. 4–5). Utifrån detta 
blev intervjuerna undersökande vilket innebar att eleverna uppmuntrades att 
fritt berätta om sin skolvardag och att jag kunde ställa följdfrågor om de teman 
som eleverna själva hade fört fram.  

Under bearbetningsfasen kunde jag se att majoriteten av elevernas berättel-
ser kom att kretsa kring vänskap och ofrivillig ensamhet. Närmare bestämt att 
den bästa dagen var tillsammans med vännerna och den sämsta var när vän-
nerna var fysiskt eller känslomässigt frånvarande. Intervjuerna hjälpte mig så-
ledes att spetsa till mitt analytiska intresse i ett senare skede.  

I intervjuerna kunde jag även få tillgång till elevernas upplevelse av hän-
delser, relationer och känslor som sträckte sig längre bak i tiden än mina vi-
deoinspelningar. Genom elevernas röster från intervjuerna kunde jag i analys-
fasen få en bild av deras vänskapande från vad som hade hänt flera år tidigare, 
vad som hände just nu och vad de tänkte om sitt vänskapande i framtiden. Jag 
kunde även få ta del av hur eleverna tolkar vänskapande när de har tidsmässig 
och rumslig distans till en händelse.  

Genom att lyssna till hur eleverna skapade mening under intervjuerna och 
sedan sätta det i relation till hur eleven agerade i videoinspelningar blir det 
möjligt för mig att få olika perspektiv på elevernas relationsarbete. Det blev 
även möjligt att få syn på om mina tolkningar av elevernas meningsskapande 
delades av eleverna i intervjuerna. Den mening och den självförståelse som 
trädde fram i intervjuerna var dock inte på något sätt fria från sammanhanget. 
Under intervjutillfället hade de mig som medaktör och publik. Min medverkan 
var dock av bekräftande och uppmuntrande karaktär (”aha”, ”mhm”) men 
också utredande (”Vad hände då?” och ”Vem var det som sa det?”).  

Genom berättelserna i intervjuerna har det blivit tydligt att skilda samman-
hang kan forma olika sätt att själv vara en vän men också påverka värderingar 
om andras vänskap. Förväntningar på vad en vän är formas i dessa samman-
hang.  

Eleverna var olika motiverade att prata. Vissa intervjuer resulterade således 
i en kortfattad redogörelse och andra i en längre. De elever jag lärde känna 
mer än andra under fältarbetet ville gärna detaljerat berätta om sin familj och 
sitt liv i och utanför skolan. Därför är vissa elevers vänskapande beskrivet med 
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större detaljrikedom än andras i avhandlingen. Jag upplevde det även som att 
de elever som anmälde sig som frivilliga att bära mikrofonen hade längre ut-
läggningar om sin bästa och sämsta skoldag och i förlängningen sitt vänskap-
ande. Detta kan ha att göra med att mikrofonen och kameran hade signalvärde, 
de tolkades som en signal på att eleven i fråga var särskilt viktig men var också 
ett tecken på att det fanns en särskild relation mellan mig och eleven. På så 
sätt var de elever som bar mikrofonen redan innan intervjutillfället bekräftade 
i att deras vardag var av intresse för mig. Detta blev inte tydligt för mig förrän 
under intervjuprocessen och jag kunde då i efterhand se att ett annat förfarande 
under videoupptagningarna eventuellt hade gett andra berättelser. Om jag 
hade riktat blicken mot andra elever så hade eventuellt dessa elever gett mer 
detaljerade beskrivningar av sina relationer samt hur de skapade mening än 
vad som nu blev fallet.  

”Du behöver inte bry dig om henne.” Om förtroende 
i fält 
Att eleverna hade förtroende för mig var avgörande för att kunna få tillgång 
till deras vänskapande. Detta förtroende sökte jag på många sätt. Ett exempel 
var hur jag hanterade relationen till de mentorer som dagligen undervisade 
eleverna i klassen. På fält hade jag en uttalad strategi att i den mån det var 
möjligt, undvika att prata eller umgås med lärarna. Det var till exempel viktigt 
för mig att ha ett skåp bland eleverna och inte lägga min väska och jacka inne 
i personalrummet. Syftet var ju att studera men också visa att det var elevernas 
interaktion jag var intresserad av, inte de vuxnas. Därför besökte jag inte per-
sonalrummet under fältarbetet. Om det uppkom frågor mellan mig och lärarna 
skulle kommunikationen skötas via e-post. Kontakttillfällena via e-post stan-
nade vid fem tillfällen, där ett syfte med kontakten var att hitta ett bra rum för 
att genomföra studiens intervjuer.  

Även om utgångspunkten var att inte ses som en del av lärarkollektivet 
visste jag att min ålder, klädstil och min frivilliga närvaro gjorde att jag inte 
heller kunde ses som del av elevgruppen. Det blev därför viktigt för mig att 
med lyhördhet och transparens skapa tillit mellan mig och eleverna, genom att 
bland annat bemöta alla elever på olika sätt. När jag hade möjlighet gjorde jag 
det tydligt att det var elevernas röster och vänskapande som var viktiga och 
inte de vuxnas. 

Jag uppfattade min intention att inte associeras med lärargruppen som 
lyckad. När vikarier kom till klassen brukade det dröja någon lektion innan 
vikarien undrade vem jag var och vad jag gjorde där. Istället för att jag be-
hövde förklara mig var det ofta någon av eleverna som höjde rösten och sa: 
”Du behöver inte bry dig om henne, hon sitter bara där och hon är bara här 
och kollar vad vi gör.” En del vikarier nöjde sig med det svaret medan andra 
bad mig att sätta mig utanför klassrummet då de tänkte att jag eventuellt kunde 
störa undervisningen, framför allt när jag ville filma grupparbeten bland ele-
verna. Här delade alltså lärarna föräldrarnas oro inför eventuella störningar i 
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skolarbetet, en oro som eleverna aldrig uttryckte, i alla fall inte inför mig. För 
dem hade jag istället en roll i vänskapandet.  

Utträde 
Under min tid i fält reflekterade jag över hur de relationer som jag skapade 
med eleverna skulle hanteras då jag lämnade fältet. Å ena sidan är det sällan 
så relationer med andra människor fungerar, att de är tidsbestämda. Å andra 
sidan fungerar det just så i skolan. En elev kan ha en bästa vän eller en favo-
ritlärare i en årskurs för att på avslutningsdagen säga farväl och skapa nya 
relationer när nästa termin börjar. Forskarens sorti från ett skolsammanhang 
blir då eventuellt mindre ovan för deltagarna än utträdet från andra forsknings-
fält.  

När sommarlovet närmade sig i juni 2015 var det oundvikligt att inte tänka 
på fältarbetets slutstation. Näst sista dagen på terminen hade jag tagit med mig 
fika som ett sätt för mig att visa min tacksamhet och som ett sätt att markera 
fältarbetets avslut. Videoinspelningarna från denna dag är långa. Jag filmade 
en-timmes-långa brännbollsmatcher och ett två-timmars-långt vattenkrig. Det 
var mitt sätt att inte vilja släppa taget om fältarbetet, mina relationer med ele-
verna och också ett sätt att värja mig från en oviss nästa fas i projektet.  

Efter mitt fältarbete hade jag ingen kontakt med eleverna eller med lärarna 
mer än att jag kunde stöta på dem på offentliga scenrum då jag alltid lät dem 
få ta första initiativet till en eventuell hälsning.   

Att lämna fältet var, åtminstone för mig, en känslomässig process som 
handlade om en sorg över att lämna människor som blivit viktiga för mig. 
Samtidigt bar jag på en oro över om mitt fältarbete skulle vara tillräckligt bra 
eller om jag i slutskedet ytterligare skulle behöva stärka mitt material.  

Att bearbeta material under fältarbetet 
Avhandlingens fältanteckningar bestod i början av löpande beskrivningar om 
vad som hände i ett rum, vilka elever som var inblandade i händelsen och vilka 
samtal som fördes. Ibland kunde jag även uppfatta och skriva ner vad eleverna 
sa ord för ord. Efter skoldagen renskrev jag mina anteckningar och kunde ti-
digt systematisera dem under innehållsrubriker så att de kunde ge mig fortsatt 
vägledning om vad jag kunde fokusera på (Emerson, m.fl., 2011). De elevin-
teraktioner jag fick ta del av under dagen inordnades under mina tolkningar 
kring vad som hände, så som ”bråk, inkludering och gränssättning”. Även in-
nehållet i deras samtal delade jag upp i innehållsrubriker så som ”om vän-
skap”, ”om skolarbete”, ”om pengar” och ”om fritiden”. Det var dessa ren-
skrivningar tillsammans med de vägledande innehållsrubrikerna som blev 
mina fältanteckningar.  

Det kontinuerliga arbetet med att renskriva gjorde att jag blev varse att 
mina tolkningar hade företräde i anteckningarna. Jag blev ett raster genom 
vilket händelserna i fält filtrerades (Emerson, m.fl., 2011). På så sätt blev det 
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redan i denna fas viktig att planera för att låta de olika materialen inspirera 
varandra och senare utveckla mina analyser.  

Den första bearbetningen av filmat material gjordes när eleverna gick på 
sommarlov i juni 2014, efter knappt två månaders filmande. Jag tittade igenom 
filmerna och gjorde korta beskrivande anteckningar av personer, händelser 
och samtalsämnen. Exempel på beskrivande anteckningar kunde vara: ”Klara, 
Elsa och Viktoria sitter och pratar om helgplaner i Solgården” eller ”Nikki, 
Adnan och Edvin är på väg till fotbollsplanen och pratar om det nya biljard-
bordet i uppehållsrummet.”  

Månaderna innan sommarlovet strävade jag efter längre sammanhängande 
videoinspelningar för att hålla mig till Mondadas (2006) rekommendationer 
att filma så kallade hela sekvenser. Kameran stängdes därför inte av när per-
soner kom och gick, samtalsämnen byttes och när eleverna förflyttade sig mel-
lan scenrummen. Vid bearbetningen upptäckte jag dock att dessa långa se-
kvenser var svåra att kategorisera eftersom nästan alla elever i klassen agerade 
i de många scener som spelades upp och de samtalsämnen som avhandlades 
kunde vara oräkneliga.  

När eleverna och jag kom tillbaka till skolan efter sommarlovet valde jag 
därför att stänga av och sätta på kameran oftare vilket innebar att videoklippen 
blev fem till tio minuter i stället för 15 till 60 minuter. Detta skapade möjlighet 
att kunna kategorisera mitt material utifrån avgränsade samtalsämnen och del-
tagande aktörer och i ett senare skede, kunna koppla ihop sekvenserna för att 
på så sätt kunna utläsa ett mönster. Valet av längd på sekvenser skapade möj-
ligheter för mitt analysarbete (jfr. Häikkilä & Sahlström, 2003; Mondada, 
2006; Sparrman, 2002; Wassrin, 2013) eftersom det bidrog till att avgränsa 
min blick, möjliggöra en analytisk jämförelse mellan olika situationer och jag 
började även se de olika relationer som utspelade sig som relaterade scener. 

Att bearbeta material efter fältarbetet 
Under pågående fältarbete var den innehållsliga bearbetningen deskriptiv till 
sin karaktär medan bearbetningen efter fältarbetet tog en analytisk riktning. 
Efter det att jag hade lämnat Skogaskolan transkriberade jag intervjuerna ord 
för ord och noteringar av känslouttryck och kroppsspråk gjordes. Som nämnts 
tidigare kunde jag ur transkripten utläsa ett mönster utifrån temana ofrivillig 
ensamhet och vänskap3. 

När dessa fenomen hade trätt fram påbörjades en analytisk bearbetning av 
videoinspelningarna. Inspelningarna analyserades med en tolkande ansats där 
materialet inte betraktas som naturalistisk data. Den analytiska inriktningen 
utgick från de innehållsrubriker jag hade formulerat utifrån mina fältanteck-
ningar, de beskrivande anteckningar jag gjorde under en tidig bearbetning av 
mina videoinspelningar och av de fenomen som framträdde i intervjuerna.  

                                                   
3 Även fenomen som inte med samma tydlighet handlade om vänskapande framträdde, så som 
upplevelse av stress, leda och behovet av lugn och återhämtning från skolarbete. 
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Denna analytiska bearbetning gjordes i två steg. Steg ett var att titta igenom 
mitt filmade material och samtidigt göra videoanteckningar, det vill säga att 
sammanfattande skriva ner det som hände i sekvenserna men också relatera 
detta till de mönster jag hittills hade sett, exempelvis fenomen som vänskap 
och ensamhet. Vissa interaktioner transkriberade jag även ord för ord med 
tillhörande kroppsspråk. Det var dessa (analytiska) sammanfattningar tillsam-
mans med transkripten som blev mina videoanteckningar.  

Nästa steg av den analytiska bearbetningen kom att medföra en förskjut-
ning av analytisk inriktning. När vänskap och ensamhet trädde fram som be-
tydelsefulla fenomen i intervjuerna kunde jag, i videoinspelningarna, få syn 
på hur vänskap tog sig i uttryck i interaktion. Jag såg då inte bara att mitt 
initiala fokus på inkluderings- och exkluderingspraktiker var för snävt, utan 
även att vänskap var en process, något som eleverna deltog i och arbetade med 
varje dag. Vänskap blev till vänskapande. Fokus på vänskapande gjorde det 
möjligt för mig att belysa hur eleverna, ibland med lätthet och ibland genom 
hårt arbete, formade och upplöste eller värjde sig från vänskapsrelationer. 
Symboliska gränser blev till sociala gränser. Den som ansågs som möjlig eller 
omöjlig vän hade betydelse för var vissa elevkonstellationer valde att placera 
sig under håltimmar, hur den informella placeringen såg ut i matsalen eller 
vem som bjöds in i de digitala spelvärldarna. Att se dessa mönster i ljuset av 
vänskapande bidrog till att analysförfarandet kunde avgränsas. Det blev tyd-
ligt för mig att för att kunna förstå på vilket sätt och varför inkludering och 
exkludering sker i elevers vardag så behövde jag en förståelse för vad vänskap 
betyder för eleverna samt medvetenhet om när, var och hur den omsätts i hand-
ling. 

När jag hade utvecklat detta nya begrepp, vänskapande, och kopplat det till 
sociala gränser och vad som anses rätt och fel i en vänskap, blev det även 
möjligt att sätta ord på den inbördes indelning som eleverna i klassen gjorde. 
Den indelning som blev tydlig för mig redan första dagen i fält och som även 
eleverna var fullt medvetna om. Jag fick syn på att eleverna, genom att väns-
kapa på ett visst sätt och utifrån vissa normer och ideal, deltog i konstellat-
ioner. Denna indelningsprocess, genomförd av elever, gjorde att jag kunde 
forma begreppen deltagarkonstellationer och sociala satelliter, det vill säga, 
föränderliga och situationella indelningar som låg till grund för klassens soci-
ala organisering (och även differentiering). Eleverna deltog således i ett arbete 
som formade konstellationer.  

Deltagarkonstellationerna i klassen var till stor del desamma under fältar-
betet. Då och då var det dock något eller någon som destabiliserade gränserna 
för dessa deltagarkonstellationer. Detta blev möjligt att se utifrån att mitt 
material sträckte sig över tre terminer. Det var dock inte bara att deltagandet i 
konstellationer verkar följa ett mönster och att vänskap gjordes utifrån en viss 
mall som var intressant utan också vad denna mall och detta mönster bestod i, 
hur eleverna navigerade inom och vad som reglerade mönstret. För att hjälpa 
mig vidare i att nysta i detta behövde jag analytiska verktyg som kunde hjälpa 
mig att systematisera mina tolkningar. Kultursociologiska perspektiv blev då 
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viktiga eftersom där fanns sätt att se på handling som kunde binda ihop de 
element som var betydelsefulla i elevernas vänskapande. 

Analysprocess  
När mitt intresse riktades mot elevernas vänskapande och deras meningsskap-
ande i detta vänskapande kunde jag se att flera olika kulturella element gjordes 
relevanta i interaktionen. Det var som att det fanns en inneboende struktur i 
det vardagliga vänskapandet. Med denna förståelse blev jag intresserad av hur 
ett kultursociologiskt perspektiv kunde hjälpa mig i min tolkande analys av 
framför allt mitt videomaterial. Den struktur som kunde skönjas i interaktioner 
kunde jag genom kultursociologin förklara som att elevernas görande av vän-
skap inramades av en specifik kultur där vissa element gjordes viktiga. Denna 
kultur formade och omformades i den situerade interaktionen (Eliasoph & Li-
chterman, 2003). Kulturen och dess gränser kunde ibland vara stabila under 
en viss tid men kunde även förändras från en dag till en annan. Likt Iddo 
Tavory och Ann Swidler (2009) som skriver om hur kultur görs i relationer 
tyckte jag mig se att eleverna gjorde vänskap utifrån vad som ansågs rätt eller 
fel i just den kultur de befann sig. Vänskap gjordes till ett kulturellt fenomen 
av eleverna, det vill säga, vänskap är inte något i faktisk bemärkelse utan görs 
till något av de som agerar inom den kultur som råder. 

Dessutom blev det i bearbetningsfasen och senare i analysen, möjligt att se 
de situationer som jag dokumenterade bland eleverna som utspelade scener. 
Där fanns aktörer som på en tänkt scen agerade inför en publik som bekräftade 
eller ifrågasatte uttalanden eller rörelser i framträdandet. Det kunde handla om 
att två elever stod upp, lutade mot väggen utanför ett av klassrummen och 
pratade om en bok som klassen hade i uppgift att läsa. De två eleverna bollade 
ordet mellan varandra, åskådarna som var placerade som i en halvcirkel runt 
aktörerna antingen (bokstavligen) applåderade eller buade ut ett agerande och 
framträdandet tog sin form utifrån hur åskådare och aktörer samspelade och 
vilka referenser som gjordes. Detta mönster, om än inte lika uppenbart, åter-
kom även i andra elevers interaktioner. Det blev då till stor hjälp för min ana-
lys att anknyta till ett kulturpragmatiskt perspektiv på handling. När denna 
analysprocess påbörjades blev det även påtagligt att analysen av elevernas 
vänskapande behövdes stöttas upp av idén om symboliska och sociala gräns-
dragningar vilka visade sig i elevernas interaktioner.  

Eftersom jag genom mitt material tillsammans med mina valda teoretiska 
utgångspunkter kunde låta en växelverkan mellan teori och empiri växa fram 
kunde nya begrepp så som vänskapande, deltagarkonstellationer och sociala 
satelliter utvecklas. Begreppen förklaras och används i avhandlingens nästa 
kapitel. Dessa begrepp blev en hjälp för att förstå hur vänskap formades mel-
lan eleverna under mitt fältarbete.  
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Etnografi och tid  
Eftersom fältarbetet varade under tre terminer erbjuder också materialet en 
bild av hur elevernas vänskapande formades och omformades under en längre 
tid. På så sätt kunde det bli synligt hur ett sätt att vänskapa kunde vara relaterat 
till tidigare situationer och relationer och även hur vänskap förändrades över 
tid.  

Arton månader på en arbetsplats upplevs eventuellt inte som en lång tid för 
en vuxen. För de elever som gick i Skogaskolan kunde dock mycket hända på 
några veckor, inte minst under ett sommarlov eller andra ledigheter. Förutom 
att deltagarkonstellationer förändrades så genomgick även kroppar, röstlägen, 
klädstilar, frisyrer och fritidsintressen en metamorfos. Högstadiet är på så sätt 
en tid av stor förändring. Genom de tre terminerna jag tillbringade i fält fick 
jag se att vänskaper kunde träda fram som stabila och föränderliga. Tiden i 
fält gjorde också att rutinartat vänskapande kunde observeras men även sådant 
som var nytt och förvånande både för mig och för eleverna. Vänskap, till skill-
nad från social interaktion i mer generella termer, kräver kunskap om relat-
ioner över tid. De många scenrum som eleverna förflyttades mellan under ti-
den i fält gjorde det också märkbart att eleverna gjorde vänskap på olika sätt i 
skilda rum. Det blev på så sätt tydligt att tid och rum inverkade på elevernas 
vänskapande (jfr. Gordon, m.fl., 2000; Whyte, 1943). Följaktligen var det i tid 
uträckta fältarbetet avgörande för mina analyser.  

När jag så lät mina olika typer av material gå i dialog med varandra löpte 
vänskap som en röd tråd genom empirin. Eleverna beskrev vänskapens roll i 
sina liv under intervjuerna och de gjorde vänskap och tillskrev vänskapen me-
ning i de deltagarkonstellationer de medverkade i. Det visade sig också att 
fenomenet vänskap var möjligt att studera i videoinspelningarna när eleverna 
upplevde brott mot de vänskapande de var vana vid i sina deltagarkonstellat-
ioner. Elevernas vänskapande pekade vid dessa brott på att etablerade skript 
kring vänskap behövde försvaras eftersom brottet också hotade elevers status-
position. När det rutinmässiga övergick till något överraskande blev alltså 
vänskapandet som tydligast. Så även om eleverna mestadels vänskapade utan 
större störningar under fältarbetet lyfter empirin i kapitel sex, sju, åtta och nio 
upp de situationer där det etablerade vänskapandet blir stört. Den sociala ord-
ning som fanns bland eleverna blev således möjlig att se genom förändringar 
och dramatiska brott mot densamma, i likhet med att normer för ett socialt 
sammanhang först blir tydliga när någon avviker från ordningen (Evaldsson 
& Tellgren, 2009; Goffman, 1971; Jayyusi, 1991). Vänskapandet i mitt 
material blir alltså tydligast när det inte fungerar sömlöst.   

Relationen mellan teori och empiri i analysprocessen 
I bearbetning och analysarbetet utvecklade jag en strategi som hjälpte mig att 
låta empiri och teori att samspela. Jag hade inledningsvis inget färdigt teore-



 

64 

tiskt ramverk att helt och hållet förhålla mig till och jag hade heller ingen am-
bition att forma nya teorier. Jag ville helt enkelt förstå elevers vänskapande. 
Arbetet har således varken varit rent induktivt eller deduktivt. 

Det blev med tiden och under det löpande analytiska arbetet tydligt att em-
pirin kunde förstå med hjälp av kulturpragmatiska begrepp så som scenrum 
och publik. Samtidigt som empirin överraskade teorin då analysen hade behov 
av nya begrepp, så som vänskapande, deltagarkonstellationer och sociala sa-
telliter.  

Detta låter sig beskrivas som den dubbla överraskningens dialektik (Trond-
man, m.fl., 2018; Willis & Trondman, 2000). Begreppet att vänskapa gjorde 
det tydligt att mitt analysförfarande även var del av en eklektisk analystradit-
ion där jag kan använda begrepp från olika kultursociologiska inriktningar och 
även idéer från mikrosociologi och genusforskning. På så sätt är empirin be-
roende men inte bestämd av teorin och teorin är beroende men inte bestämd 
av empirin (Trondman, 1999). Detta samspel gör att jag rör mig fram och till-
baka mellan teori och empiri för att låta en förståelse av ett fenomen som vän-
skapande framträda i en process över tid (Swedberg, 2014).  

Analyserna i denna avhandling baserar sig därför på abduktion som forsk-
ningsstrategi (Blaikie, 2010) där jag just låter en förståelse växa fram succe-
sivt (Willis & Trondman, 2000). Mitt fältarbete genomfördes i enighet med 
en etnografisk tradition där jag inte på förhand hade bestämt vilka sociala ka-
tegorier eller maktrelationer som var viktiga för eleverna i deras levda vardag 
samtidigt som kulturella element togs på allvar, eller som Anna Lund och Lina 
Lundström (under review) uttrycker det: 
 

Ethnography has the potential to illuminate how culture in interaction works. A 
theoretically informed approach (Willis & Trondman, 2000) to ethnography 
speaks well with the cultural sociological approach of not deciding what to look 
for, but at the same time taking culture seriously as a human dimension always in 
play, in close connection to socio-structural inequalities, but not reducible to social 
structures.  

 
Begrepp som vänskapande har ur ett kulturpragmatiskt perspektiv kunnat for-
mas genom att observationsanteckningar, intervjutranskript och videoinspel-
ningar relaterats till varandra. Genom att se gemensamma mönster i hela mitt 
material har jag kunnat se situationer som liknat varandra eller kunnat ses som 
förklaringar till varandra. Ibland som en dold orsak-verkan-relation. Genom 
att sätta olika situationer i relation till varandra har mönster växt fram (Tavory 
& Timmermans, 2014). När kulturella element smälter samman kan att väns-
kapa ses som något som är kulturellt eftersträvansvärt där görandet av denna 
kulturella struktur blir vänskapande. Vänskapsideal och kulturella normer kan 
reproduceras men har också via interaktion och kulturella element möjlighet 
att skapa nya förutsättningar för vänskapandet.  
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Urval av scener 
När jag nu hade funnit utgångspunkter som skulle hjälpa mig att analysera och 
illustrera elevernas vänskapande kunde jag gå vidare till att välja ut empiriska 
exempel som i avhandlingen skulle få representera de mönster som framträdde 
bland eleverna under fältarbetet.  

För att visa att vänskapandet i de olika konstellationerna i klassen skiljer 
sig från varandra men också har sina gemensamma referenser och gränser, 
valde jag först ut scener som kan ses som ögonblicksbilder av vänskapande, 
scener som illustrerar hur elevernas deltagarkonstellationer gör vänskap uti-
från ett vänskapsskript. Med dessa exempel blir det synligt att vänskapandet 
är ett ständigt görande. Ett görande som utifrån avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter ses som ett kulturellt framträdande. De scener som först valdes 
ut ur mitt material beskriver alltså hur eleverna iscensätter vänskap. I kapitel 
fem presenteras de 14 utvalda scenerna.   

Vänskapsband förhandlades, utmanades, skapades och ifrågasattes gene-
rellt i hela klassen men framförallt runt två elever i klassen (satelliter), de ele-
ver som jag i min avhandling kallar för Ika och Hamid. Här blev vänskapandet 
som tydligast eftersom de, genom att bli exkluderade ur klassens konstellat-
ioner kunde blottlägga vilka handlingar eller vilka kulturella normer som 
gjorde att de blev exkluderade. Det var även av betydelse att lyfta att de sociala 
satelliternas position formades på olika sätt men också att en situation kring 
en social satellit kunde uppfattas olika utifrån skilda perspektiv, vilket blir 
synligt i kapitel sju till nio. Det blev då relevant att fortsätta bearbetning och 
analys med specifikt fokus på situationer som uppkom runt just dessa två ele-
ver. Med denna insikt valdes 18 scener ut för vidare analys.  

Elever och situationer valdes ut för analys eftersom de gjorde det tydligt 
hur eleverna förhandlar och relaterar till hur vänskap görs i ett specifikt sam-
manhang och till kulturella normer och ideal. De scener som blev intressanta 
hjälpte mig också att se hur vänskapande kunde göras i olika skolsammanhang 
som under grupparbeten, promenader till idrottshallen, håltimmar, i lunchkön 
och på resor fram och tillbaka till centrala Stockholm. När rummet eller publi-
ken förändrades fick jag syn på de kulturella elementen.  

Händelser kring eleverna Ika och Hamid synliggör rutinartat vänskapande 
och visar även när nytt vänskapande tar form. Händelserna visar också på vän-
skapens inkluderande och exkluderande sidor.     

Med mitt urval av att studera vänskapande i ljuset av händelser där Ika och 
Hamid är huvudkaraktärer vill jag samtidigt påpeka att det inte är eleverna 
som individer som i första hand är av analytiskt intresse. De hjälper mig ge-
nom att vara en metodologisk ingång för att kunna illustrera ett relationsarbete 
som utförs i ett fyrtiotal relationer.  

När urvalet var klart hade jag sammanlagt 32 scener vilka i avhandlingen 
representerar vänskapande. 14 av dessa scener visar hur vänskap görs i klas-
sens deltagarkonstellationer medan 18 av scenerna pekar på hur vänskapandet 
kan bli tydligt när vänskapsförsök görs eller när vänskapsskript utmanas. För 
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att få förståelse för det vänskapande som görs i dessa scener kopplas de även 
ihop med citat från intervjuer eller kortare utdrag från ytterligare scener som 
utspelade sig under fältarbetet.  

Ett fåtal av scenerna transkriberade jag ord för ord och andra mer övergri-
pande beroende på deras funktion i analysen. Till skillnad från intervjuerna 
och fältanteckningarna kunde jag i videoinspelningarna gå tillbaka till varje 
sekvens som skulle analyseras, om och om igen för att få syn på detaljer som 
blickar, tonfall och kroppspositioner.  

I bearbetning och analys har videoupptagningar, observationer och inter-
vjuer befruktat varandra. Jag läste fält- och videoanteckningar och intervju-
transkript parallellt för att påminna mig om kontextuella dimensioner samt för 
att förtydliga de argument som började växa fram i min analys. Vissa tolk-
ningar har blivit möjliga att göra eftersom olika material ligger i linje med 
varandra. Tiden i fält har medfört att bearbetning och analys är gjorda med 
stor kännedom om fältet och de som befolkar detsamma. Detta gör att jag har 
blivit säkrare på att de analyser som finns i avhandlingen är rimliga. Den et-
nografiska ansatsen har på så sätt gjort det möjligt att upptäcka mönster i ele-
vernas skolvardag och genom detta har jag kunnat göra analytiska poänger 
(Hammersley & Atkinson, 2007).  

Presentation av material i avhandlingen  
I avhandlingens empirikapitel presenterar jag mitt material uppdelat i scener. 
Vissa kapitel består av scener från flera sammanflätade situationer och andra 
av ett och samma kulturella framträdande uppdelat i flera scener. I scenerna 
har jag låtit de olika materialen samspela för att ge en så fullständig bild som 
möjligt men majoriteten av presenterade citat, beskrivningar av rum, rekvisita 
och icke-verbal interaktion kommer från videoupptagningarna. 

När jag har citerat eleverna har jag gjort uttalandena mer läsbara genom att 
ta bort upprepningar, stakningar och ord som fyller ut så som ”ba” och ”eh”. 
Ibland har jag förändrat meningsbyggnad då talspråk kan bli svårt att förstå 
utan prosodi och sammanhang. Citaten som används är ibland en representat-
ion av generella fenomen från mitt material och används ibland som ”exempel 
som belyser, förtydligar och bär upp en argumentationslinje” (Lund, 2008, s. 
49). När eleverna har uttryckt emfas på enstaka ord eller delar i meningar har 
jag markerat detta genom att använda ett kursivt typsnitt.   

Avgränsningar 
Hence, all ethnographers have to resist the very ready temptation to try to see, 
hear and participate in everything that goes on. A more selective approach will 
normally result in data of better quality, provided the periods of observations 
are complemented by periods of productive recordings and reflection. (Ham-
mersley & Atkinson, 2007, s. 37)  
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Det är frestande och samtidigt omöjligt att försöka dokumentera allt som hän-
der i fält. I likhet med vad Paul Atkinson och Martyn Hammersley föreslår 
behövde jag avgränsa vilket material som jag sedan ska bearbeta och analysera 
och också variera mina metoder.  

En av avgränsningarna handlade om mitt intresse för interaktion mellan 
elever i vuxnas frånvaro. Jag förklarade att jag inte skulle observera interakt-
ion där vuxna var inbegripna. Trots detta var det exempelvis under lektionstid 
svårt att undvika interaktion mellan eleverna och lärarna, men jag kunde se-
nare välja att inte ha med dessa interaktioner i analysen. Jag stängde ofta av 
videokameran när en lärare eller annan skolpersonal kom in i ett samtal. Vissa 
interaktioner blev därför abrupt avhuggna i en videoupptagning vilket ibland 
gjorde att jag inte kunde följa vissa interaktionstrådar som hade betydelse för 
elevernas vänskapande.   

En annan avgränsning handlar om rum. Som redan nämnts bad jag inte om 
tillträde i elevernas hem. I en hemmamiljö hade jag eventuellt kunnat få ta del 
av fler samtal om hur eleverna vänskapar i ännu ett scenrum. De interaktioner 
som skedde på sociala plattformar på nätet är heller inte fokus för denna av-
handling men är fortfarande refererade till i de samtal som finns analyserade i 
avhandlingen. Samtalen på sociala plattformar på nätet kan sägas leva paral-
lellt i samtal och aktiviteter utanför nätet och är på så vis en del av avhand-
lingens material (Couldry, 2012; Couldry & McCarthy, 2004; Deuze, 2012). 
Det jag vet om elevernas tid utanför skolan är således det som de själva berät-
tar för mig och inte något som jag observerat själv.  

Ytterligare en avgränsning jag har gjort, redan i avhandlingens etikansö-
kan, var att eleverna tackade ja till medverkan i avhandlingen utifrån premis-
serna att de inte skulle kunna ta del av de videoinspelningar som gjordes i 
klassen. Att få elevernas kommentarer efter att tillsammans med dem ha tittat 
på inspelade sekvenser hade kunnat ge mig ytterligare ett perspektiv på deras 
vänskapande. Detta perspektiv fick jag delvis genom de intervjuer som ge-
nomfördes men de hade kunnat förstärkas av elevernas direkta kommentarer 
på inspelade sekvenser. Motivet till denna tidiga avgränsning var att jag inte 
på förhand kunde veta vad som skulle hända i de olika situationerna i skolan 
och jag kunde på så sätt inte avgöra om det skulle vara lämpligt, utifrån av-
handlingens syfte, för eleverna att se de inspelningar jag gjorde.  

Etiska reflektioner 
I detta avsnitt vill jag presentera de avvägningar jag gjort under fältarbetet 
med en förhoppning om att läsaren kan få förståelse för hur förtroende har 
växt fram mellan mig och eleverna samt hur min bakgrund och tidigare erfa-
renheter har spelat in i fältarbetet.  

Här redogör jag först hur jag har gått till väga för att säkerhetsställa delta-
garnas anonymitet i avhandlingen. Sedan beskriver jag de val jag gjort som 
rör etik för att avsluta med att lyfta upp och diskutera en sekvens som visar 
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hur jag reflekterade i en situation som ställde mina etiska avvägningar på prov. 
Innan fältarbetet påbörjades hade projektet blivit etikprövat och godkänt4.  

I linje med etiska riktlinjer och den överenskommelse jag gjorde med de 
som befolkade fältet har jag i avhandlingen anonymiserat elevernas och lärar-
nas namn och namnet på den skola där eleverna går. Eleverna och deras skola 
har fått fiktiva namn, medan lärarna benämns med yrkestitel.  

Även i de empiriska kapitlen är alla persondata avkodade men utifrån ele-
vernas kännedom om händelser under fältarbetet kan eleverna eventuellt 
känna igen sig själva och andra i vissa sekvenser. Utgångspunkten har dock 
varit att avkoda allt material men att samtidigt göra analysförfarandet möjligt. 
Under fältarbetet när jag inte aktivt bearbetade mitt material och efter fältar-
betet har allt material förvarats i ett låst säkerhetsskåp på min universitetsin-
stitution.  

De etiska aspekterna uppmärksammades och omformades under fältarbe-
tets gång eftersom eleverna och skolans rum kontinuerligt genererade etiska 
avvägningar. Här kunde till exempel Idris, Aman och Emma visa mig vilka 
delar av de etiska riktlinjerna som var viktiga för dem. Citaten kommer från 
mina fältanteckningar gjorda under våren 2014.  

Idris: Kan du hamna i fängelse om du spelar upp det du har filmat? Tänk om du 
visar upp det dagen efter, hur många år hamnar du i fängelse?  

 
Eller som i ett annat exempel:  

Aman: Asså, hon skriver ju upp allt ni gör! 
 
Emma: Men det är lugnt, det är bara hon som kommer att läsa det.  
 
Aman: Ja just det, det är ju lugnt.  

Makt och relationer 
Etik i fält handlar om makt. Även om mitt material till viss mån är en produkt 
av ett samarbete mellan mig och eleverna har jag som forskare större möjlighet 
att initiera och kontrollera vad och hur jag väljer att dokumentera händelser i 
fält. Denna makt påverkade relationen mellan mig och eleverna och var dag-
ligen närvarande i mitt fältarbete (Wibeck, 2010). Därför sökte jag med ord 
och blickar medgivande från eleverna att sitta med i samtal eller annan inter-
aktion. Även om de hade gett ett generellt godkännande till min närvaro visade 
de, ibland subtilt med hjälp av en blick eller leende och ibland med stora ges-
ter, att de sprang iväg eller satte upp en hand som stopptecken, om deras in-
teraktion just då inte skulle observeras av mig. Denna samtyckesstrategi for-
mades under mitt fältarbete och kom att bli mycket viktig. Detta på ett sätt 

                                                   
4 Avhandlingsprojektet är etikprövat av Regionala etikprövningsnämnden, Karolinska 
Institutet i Stockholm med diarienummer 2013/1945 - 31/5. 
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som jag inte hade kunnat föreställa mig innan fältarbetet startade. Balansen 
mellan vad eleverna tyckte var offentligt och vad jag inte skulle närvara vid, 
hjälptes eleverna och jag således åt att hantera (jfr. Aarsand & Forsberg, 
2010).  

Etik i fält handlar alltså om relationer. I varje samtal med eleverna krävdes 
etiska avvägningar. Hur skulle jag göra med en elev som verkade vilja knyta 
an till mig mer än jag var bekväm med som forskare? Om jag var för avstånds-
tagande riskerade jag att stänga dörren till elevens berättelser men om jag var 
alltför inbjudande fanns risken att för tidigt välja ut just denna berättelse som 
den mest intressanta.  

Detta fick som följd att jag ibland koncentrerade mig mer på min egen roll 
än elevernas interaktion. Min självupptagenhet kan också ha förstärkts av att 
denna avhandling är mitt första etnografiska fältarbete. Det blev dock intres-
sant att ha med dessa tankar i mitt analysarbete då jag i efterhand kunde se att 
kamera och mikrofon kunde ha inverkan på hur eleverna drog gränser i sitt 
umgänge. Med kameran i handen kunde jag se vilka som tyckte sig tillhöra 
den specifika konstellationen som jag just då filmade och vilka som flyttade 
sig ur det som kameran spelade in, som att kameran tydliggjorde gränser för 
vem som tillhörde vilken konstellation. Men det kunde även hända att kame-
ran användes för att dra gränser som ledde till exkludering.  

Etik i praktiken 
Det uppkom allvarliga situationer i fält som krävde etiska överväganden. Ele-
verna och föräldrarna hade gått med på den princip jag hade formulerat, att 
om jag var den enda vuxna som såg vad som hände, till exempel en tydlig 
mobbningssituation, skulle jag avbryta skeendet och fråga om de själva eller 
om jag skulle berätta om den uppkomna situationen för en, av dem utvald 
vuxen på skolan. Om en annan vuxen var närvarande skulle jag inte ingripa.  

Självklart verkade denna princip enkel i teorin men den blev komplicerad 
i praktiken. Oftast var det andra vuxna närvarande i dessa situationer och som 
forskare behövde jag då inte agera. Ibland förstod jag inte vad som hade hänt 
förrän efter dagens slut eller när jag något år efteråt tittade på videoupptag-
ningarna. Vissa ageranden, så som en suck från en elev när någon annan pra-
tade, en lös spark mot en klasskompis när en elev gick förbi, normaliserades 
också för mig i fält. Det fanns därmed risker med att go native (O’Reilly, 
2009). Jag riskerar att normalisera händelser som jag som ansvarig forskare 
och vuxen hade behövt ingripa i eftersom de ur ett forskningsetiskt perspektiv 
kan bli problematiska. Samtidigt är just normaliserandet av elevernas vardag 
det som gör att jag kan se mönster, både kulturella och sociala. När fältets 
deltagare allt mer kom att betrakta mig som en självklar del av deras vardag 
kom jag att se fältets praktiker som en normaliserad vardag där färre och färre 
situationer förvånade mig.  

Eleverna och jag skapade tillit till och förståelse för varandra samtidigt som 
det paradoxalt gjorde att jag i vissa stunder kunde förlora min etiska kompass 
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eftersom det etiskt problematiska blev normaliserat vilket kunde skada förtro-
endet. Detta normaliserande upplevde jag var ett fenomen som inte bara drab-
bade mig utan är också något som är ett generellt problem i klassen jag följde 
och en förklaring till att gränsdragningar som leder till kränkningar kan bli 
möjliga i generell mening (jfr. Goodwin, 2006; Svahn & Evaldsson, 2011; 
Wrethander Bliding, 2004).  

En situation som stannade kvar i mitt minne inträffade under våren 2015 
när eleverna gick sista terminen i åttan. Medan jag stod i ena hörnet av Sol-
gården hördes det höga rop från det andra hörnet, stolar vältes och elever 
sprang runt. Jag riktade mig mot ljuden och såg att en elev låg på marken och 
en annan elev skyfflade runt honom med sina fötter. Eleven på golvet hade 
märkbart ont men skrattade samtidigt. Han som använde sina fötter hade hög 
status i klassen och ett rykte om att vara våldsam, medan han som låg på golvet 
kämpade på många olika sätt att få vara med i högstatusgänget i klassen.  

Det var inte första gången en sådan här situation uppstod men nu var nivån 
av våld högre och jag var vid tillfället den enda vuxna i rummet. De andra 
eleverna tittade på och även jag. För att kunna stoppa händelsen hade jag be-
hövt skrika högt över hela Solgården eller pressa mig fram genom eleverna 
som var samlade mellan mig och den golvade eleven. Även om min instinktiva 
tanke var att snabbt stoppa det som faktiskt var en misshandelssituation, hölls 
jag gisslan där i hörnet, i en inre diskussion efter den bästa lösningen. Innan 
jag hann fatta något beslut kom en lärare ut från personalrummet och in till 
Solgården och hanterade situationen.  

Som forskare är det avgörande att eleverna känner tillit till mig och mina 
avväganden. I denna situation undrade jag om att inte ingripa faktiskt skadade 
deras tillit till mig. Skulle jag i ovanstående situation agerat annorlunda och 
skrikigt till eller pressat mig fram mellan eleverna? Hur det hade påverkat min 
relation till eleverna går bara att spekulera kring. I situationer som denna krävs 
det inte bara en på förhand muntlig överenskommelse med eleverna, utan även 
något av en ryggmärgsreflex hos forskaren. När allt rör sig fort, vilket det ofta 
gör, behöver överenskommelsen sitta i forskarens händer, fötter och huvud. 
När jag ser på händelsen i backspegeln önskar jag att jag hade reagerat och 
försökt att avbryta incidenten även om detta hade riskerat att eleverna då hade 
sett mig mer som en lärare än en forskare vilket jag ville undvika.  

Efter denna händelse höll jag mig nära den elev som hade blivit utsatt för 
våldet, jag ville dels se att han inte var för illa tilltygad och dels få ett nytt 
samtycke av honom, om så bara en blick eller en hälsning. Redan samma dag 
fick jag min efterlängtade high five av honom. Det var dock inte bara denna 
elev som jag oroade mig för gällande det förtroende jag tyckte att jag hade 
byggt upp mellan eleverna och mig. Kunde de (och jag) vara säkra på att jag 
värnade om deras välbefinnande? Nästan hela klassen hade sett vad som hänt, 
de hade sett att jag var där och vad jag hade gjort och inte gjort. Det tog några 
dagar innan jag var försäkrad att förtroendet inte var skadat, i alla fall av vad 
jag kunde förstå. Tankarna om elevens välbefinnande stannade dock kvar hos 
mig och ledde så småningom till att just denna händelse blev en länk i en kedja 



 71 

av händelser som, i likhet med eleverna visade det sig, normaliserades för mig. 
Att situationer liknande denna, fast med ett mer subtilt inslag av våld, åter-
upprepades gjorde också att denna kedja av händelser blev föremål för av-
handlingens analyser.  

Med detta exempel vill jag visa att utifrån min förståelse för den deltagande 
observatörens roll, så är en del av dennes ansvar att förvissa sig om sociala 
konsekvenser av uppkomna situationer bland deltagarna, i detta fall elever. 
Om detta ansvar tas på allvar blir det möjligt att minska riskerna för att delta-
garna far illa.  

Trots att vissa scener som jag valt att analysera i avhandlingen, ur ett etiskt 
perspektiv och med rätta, kan anses som känsligt material så är de även intres-
santa i ljuset av avhandlingens kunskapsintresse. På samma sätt som Jonsson 
(2007) valde att skriva om sexism för att förstå dess mekanismer och funktion 
i tabubrytande samtal hävdar jag alltså att det finns ett epistemologiskt ansvar 
att skriva om de situationer som är kränkande.  

Det finns alltså, vill jag hävda, en etisk aspekt att också skriva om vän-
skapstrubbel. Kunskapsläget är sådant att vi behöver veta mer om högstadie-
elevers vänskapande och gränsarbete. Det är en vardag som elever befinner 
sig i och behöver förhålla sig till. Ytterligare ett motiv att skriva om känsligt 
material är att det hos oss vuxna kan finnas ett omedvetet motstånd att se det 
svåra samtidigt som känsligt material behöver bli föremål för analys eftersom 
forskare och professionella i skolan behöver öka sin kunskap om det som är 
arbetsamt för eleverna. Om forskning skönmålar elevernas skolvardag eller 
gömmer undan det som har observerats kan en förståelse för deras verklighet 
inte nås. För att tala med Goffman så är de bakre regionerna i skolan minst 
lika viktiga för eleverna som de främre.  

Avhandlingens val av empiri följer en tradition av videoetnografiska stu-
dier där videokamera använts och riktat fokus mot elever som blivit utsatta för 
verbalt eller fysiskt våld (se Evaldsson, 2007; Goodwin, 1993; Svahn, 2012). 
Dessa studier har stöttat arbetet mot just kränkningar i skolan. Forskare behö-
ver alltså beskriva och analysera det som kan upplevas jobbigt att läsa om.  

När en händelse som varat i högst några minuter under fältarbetet upptar 
flera sidor i avhandlingens analys kan det också finnas en förstoringseffekt. 
Det vill säga, ett drama som var övergående och som uppstod i stundens hetta 
kan i avhandlingstexten förstås som något utdraget och nästintill planerat.   

De citat och de händelser jag har valt att presentera i avhandlingen handlar 
om att jag med dessa vill skildra det som skedde på fältet och inte värdera 
elevernas handlingar utan peka på vänskapandets komplexitet.  

Det finns dock ytterligare frågor gällande etik som ska ställas. Dessa hand-
lar om relationen mellan avhandlingstexten och de elever jag har följt under 
fältarbetet. I avhandlingen finns uttalanden som eventuellt, om de lästes av 
eleverna, återkallar smärtsamma minnen. Vad skulle hända om en elev, trots 
att många år förflutit sedan fältarbetet avslutades, läste dessa passager?  

Jag motiverar mitt urval av citat utifrån två logiker. För det första behöver 
citaten förstås utifrån sammanhanget. Eftersom mitt fältarbete pågick under 
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tre terminer såg jag, vid flera tillfällen med olika elever inblandade, hur ord 
som ”hata”, ”sparka sönder” eller ”knulla” återkom som ett sätt för eleverna 
att skydda vänskap under hot. Det blev då tydligt att orden behöver tolkas 
utifrån situationen. Att de inte enbart var personliga utan också situationella, 
även om klassen drog sociala gränser som kunde sätta i system vilka elever 
som blev mest utsatta. Orden användes mot den person som utmanade en 
social ordning eller en vänskap och denna person behövde inte vara samma 
elev i alla situationer, även om eleverna med hög status ofta klarade sig. Jag 
uppfattade oftast att eleverna också kunde se att det var situationen mer än 
personen som frammanade det som kan uppfattas som ett hårt språkbruk ef-
tersom vem som uttryckte kränkande ord och vem som blev utsatt skiftade 
beroende på vad som stod på spel och en elev kunde inom loppet av en dag 
inta båda positionerna.  

Ord som för läsaren kan framstå som kränkande användes frekvent av ele-
verna och blev därför normaliserade. Med det vill jag inte säga att vuxna ska 
ignorera sådant språkbruk men väl förstå orden utifrån ett elevperspektiv. I 
andra skoletnografier (Jonsson, 2007; Kasselias Wiltgren, 2014) går det att 
läsa att fältarbeten som sträcker sig över en längre tid, kan skapa en förståelse 
för hur uttryck och språk uppfattas bland eleverna i det specifika samman-
hanget. Att ord kan betyda en sak för eleverna medan vuxna och, kanske ofta 
de som inte befunnit sig bland ungdomarna dagligen, tolkar orden på ett annat 
sätt.  

I likhet med Jonsson och Milani (2012) vill jag problematisera en reprodu-
cerad förståelse av ett fenomen. I sin text vill de dekonstruera en diskussion 
genom att anlägga ett queerperspektiv på det som i offentlig debatt kallas för 
”blattesvenska” för att på så sätt göra sexistiskt och homofobiskt språkbruk 
begripligt. I min avhandling vill jag dekonstruera fenomenet vänskap för att 
förstå inkludering- och exkluderingsprocesser. Det vill säga, elevernas språk-
bruk och agerande i denna avhandling kan stundom uppfattas som kränkande 
och etiskt problematiska att presentera. Men genom mina analyser vill jag visa 
att dessa passager handlar om något mer än endast exkludering eller formandet 
av Den Andre, den som går att kränka. Jag hävdar således att de scener som 
kan upplevas förstärka eller påminna eleverna i fråga om en jobbig situation 
behöver (också) förstås utifrån viljan att vara vän samt att ha vänner och det 
normativa i detta. Viljan att vara utvald och inkluderad. Elevernas kulturella 
framträdanden kan alltså, på samma gång som de är kränkande, peka på det 
viktiga med vänskapen. Därför är det av betydelse att tolka det som eleverna 
i min avhandling säger, i sin kontext och utifrån vad det specifika uttalandet 
har för funktion(er) i det särskilda sammanhanget.  

För det andra menar jag att mitt val att presentera uttalanden som kan upp-
levas kränkande kan bli en hjälp för utsatta elever. Genom att skildra krän-
kande situationer visar jag att det har hänt, att det kan skada och den utsatta 
eleven kan i bästa fall och på så sätt få någon form av upprättelse. Känslan av 
utsatthet blir bekräftad, det som hände under högstadiet var verkligt och be-
höver studeras eftersom förståelsen för elevernas skolvardag är viktig.  
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En forskares tillbakablick 
Under min tid i Skogaskolan ägnade jag mycket tid åt reflektion kring min roll 
på fältet. Något jag ofta tänkte på i en initial fas var hur jag skulle göra när 
eleverna frågade mig om hjälp med en skoluppgift. Jag ville inte klassificeras 
som lärare och hänvisade dem därför till läraren när de hade frågor. I efterhand 
undrar jag om detta var en bra lösning, eftersom situationerna ofta kändes 
konstlade om frågan gällde något som det var underförstått att jag skulle 
kunna, på grund av min ålder eller utbildning. Min strategi gjorde dock att jag 
efter några veckor sällan fick frågor om skolarbete.  

I fält hade jag som uppgift att dokumentera vad som hände bland eleverna 
och för detta krävs en viss distans till de egna känslorna (Emerson, m.fl., 2011) 
och samtidigt kan de känslor som uppkommer hos forskaren säga något om 
det som studeras. Mitt intåg i fält påminde mig om de starka känslor som jag 
fortfarande förknippar med tonåren vilket gjorde mig än mer nyfiken på de 
elever jag hade framför mig. Det gjorde mig också mer självsäker på att den 
ålder jag hade valt är av intresse för den forskning som jag ville utföra, forsk-
ning om vänskap.  

Skolerfarenheter  
Under hela fältarbetet men i synnerhet under de första veckorna jämförde jag 
observationerna på fältet med mina egna upplevelser som elev och som lärare. 
Som femtonåring var jag en tyst och betraktande elev utrustad med en livlig 
inre värld. Jag hade stor, rädslobetonad respekt för de högljudda, populära 
eleverna i klassen. Märkbart påverkade detta mitt första möte med eleverna på 
fält, det kändes lättare att ta kontakt med de som påminde om mig själv som 
15-åring. Jag såg mig själv som tonåring bland de elever som fanns i klass-
rummet. Jag reflekterade hur en forskare påverkas av sina eventuellt olika rol-
ler i den praktik som studeras. Det blev märkbart att känslor, relationer, scen-
rum, mina dåtida ideal för tonårstjejer bubblade upp hos mig i mötet med ele-
verna. Detta blev intressant i förhållande till den teoretiska ram som senare 
utvecklades i relation till det empiriska materialet. Så gott som alla eleverna 
på fält var nyfikna på mig och generösa med att delge mig sina erfarenheter 
vilket hjälpte mig att så småningom inta en forskarroll. Deras öppenhet fick 
mig att utvecklas med rollen.   

Yrkeserfarenheter 
Efter att ha rest tjugo år tillbaka i tiden kom mina takar att röra sig vidare till 
min tid som lärare. Här handlade mina reflektioner om vad som skiljde min 
(vana) lärarroll från min (nya) roll som etnograf. Jag upplevde att den största 
skillnaden mellan att vara lärare och att vara forskare var syftet och uppdraget. 
Många gånger under mitt fältarbete tänkte jag själv och fick också höra av 
lärarna att de gärna skulle befinna sig i skolan med samma syfte som jag. Att 
de ville lägga sin tid och energi på att göra elevernas värld mer begriplig och 
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då kunna bygga lärandet på en relationell pedagogik (Aspelin, 2010) i större 
utsträckning. Denna vilja till byte av roll var ömsesidig, jag hade gärna, med 
jämna mellanrum, stigit in i lärarrollen för att kunna använda mig av alla de 
tankar jag hade fått under observationerna. Å ena sidan hade detta eventuellt 
varit ett stöd för lärarkollegiet, å andra sidan hade detta blivit ett hinder för 
mig att utföra mitt fältarbete i den form som jag ville. Att inte förknippas med 
lärargruppen gav mig tillträde till interaktioner som jag inte hade fått tillgång 
till annars.  

Att jag som forskare har ett annat uppdrag än lärarna gjorde att jag kunde 
få en annan relation till eleverna. Jag hade möjligheten att följa eleverna på 
nära håll, med en forskares ögon istället för en lärares vilket gav mig större 
frihet att låta händelser fortlöpa, trots att de gjorde tydliga brott mot hur det 
var meningen att en skoldag skulle vara enligt läroplan och andra styrdoku-
ment. Jag kunde notera att eleverna drack energidryck i korridoren för att se-
dan gömma undan burkarna bakom soptunnan, jag behövde inte informera om 
att de var för unga för att köpa drycken och jag behövde inte avstyra energi-
dryckssmugglingen som försiggick i klassen. För mig var smugglingen ett in-
tressant fall av elevernas experimenterande av makt, demokrati och självbe-
stämmande men också ett sätt att göra vänskap på. Som lärare hade det varit 
min plikt att tillrättavisa och förbjuda. Genom att anta en ny roll, som forskare, 
kunde jag få en annan relation till eleverna än vad lärarna kunde få vilket 
gjorde det möjligt för mig att se andra saker än vad lärarna kunde se.  

Att ha en bakgrund som lärare, men också som vuxenstöd på BRIS (Bar-
nens rätt i samhället) och utbildare/föreläsare på Stiftelsen Friends (med fokus 
på att motverka mobbning), hjälpte mig dock. Det fick mig att känna mig 
hemma i skolmiljön och det gjorde att jag kände mig säker i min roll som 
elevernas samtalspartner och senare intervjuare. Den trygghet jag kände i sam-
manhanget och i interaktion med eleverna underlättade tillträdet till de scener 
som jag analyserar. 

Avslutande kommentarer 
Genom att beskriva mitt arbete på fältet och arbetet med min bearbetning och 
analys kan jag förklara hur kulturella element samspelar och skapar gränser 
som möjliggör och begränsar hur elever vänskapar. Grunden för detta är ett 
fältarbete där jag följt 48 högstadieelever i en skola belägen i en Stockholms-
förort. Jag använde mig av videoetnografisk metod kombinerat med fältan-
teckningar och intervjuer, vilka sedan har gjort att jag kunde se på skeenden 
från olika perspektiv. Mitt material ger inblick i elevernas erfarenheter bakåt 
i tiden, i upplevelser i realtid och i deras tankar inför framtiden. Mina tre ter-
miner i skolan innebär att jag gavs möjlighet att studera hur relationsarbete 
förändrades över tid och hur situationer i årskurs sju kunde relateras till hän-
delser som utspelade sig i slutet av årskurs åtta.  

I nästa kapitel presenteras hur eleverna gör vänskap utan större utmaningar 
eller upplevelser av att förlora vänner. Jag beskriver även hur de scenrum där 
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eleverna vänskapar är utformade. Kapitlet inleder avhandlingens empiriska 
del.  
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Kapitel fem. Vänskapande, elever och skolan   

Detta är avhandlingens första empiriska kapitel av totalt fem. Kapitlet består 
av tre delar. Först presenteras den skola där jag utfört fältarbetet samt sam-
mansättningen av elever i den klass jag följde. Sedan redogör jag för hur ele-
vernas vänskapande kan förstås genom begreppen deltagarkonstellation och 
social satellit. Sist i kapitlet beskrivs hur skollokalerna ser ut och hur de kan 
möjliggöra och begränsa elevernas vänskapande. Motivet till att presentera de 
scenrum där elevernas relationsarbete pågår är att dessa rum med dess fysiska, 
organisatoriska och kulturella inramningar visar sig vara betydelsefulla i ele-
vernas vänskapande.  

Skolan och eleverna 
Eleverna i denna avhandling går i en skola som jag kallar för Skogaskolan. 
Den ligger i ett område i Stockholms kommun där olika socioekonomiska 
grupper bor på en liten yta men samtidigt är uppdelade i skilda kvarter inom 
bostadsområdet. Skolan ligger nära tunnelbana, ett kommersiellt centrum och 
flera skolor och förskolor. Skogaskolan byggdes på 1970-talet och skolan be-
står av flera byggnader med olika syften. En byggnad används exempelvis 
som uppehållslokal för eleverna under rasterna, en för musikundervisning och 
en för förskoleklasserna. 

I Skogaskolan går det sammantaget, under de tre terminer då jag är där, 
cirka tusen elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Antal elever med 
utländsk bakgrund på skolan, det vill säga de som är födda utomlands eller har 
två utrikesfödda föräldrar, är under denna tid 11 procent vilket kan jämföras 
med Stockholm kommuns genomsnitt på 31 procent vid samma tidpunkt. An-
tal elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är närmare 80 pro-
cent vilket är markant högre än genomsnittet i Stockholms kommuns skolor. 
Elevernas bakgrund speglar platsens befolkningsstruktur där chefernas, tjäns-
tepersonernas, arbetarnas och studenternas döttrar och söner är placerade i 
samma klass utifrån närhetsprincipen och samtidigt kan elevsammansätt-
ningen i skolan beskrivas som mer homogen än de flesta skolor i Stockholms-
regionen utifrån att majoriteten av eleverna men även deras föräldrar, är inri-
kes födda och tillhör en välutbildad medelklass.   

Skolans ledning består av en rektor och en ledningsgrupp. Cirka 75 procent 
av lärarna har pedagogisk högskoleexamen, denna siffra är strax under ge-
nomsnittet i Stockholms kommun. Lärartätheten på skolan är något lägre än 
medeltalet i kommunen nämligen cirka 15 elever per lärare. I hela kommunen 
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är det knappt 13 elever per lärare (Skolverket, SiRiS databas). I skolan finns 
det endast en årskurs sju – elever som under fältarbetet blir årskurs åtta. Den 
klass jag har följt har alltså ingen parallellklass. Det är denna årskurs sju, och 
senare åtta, som jag nu kommer att presentera.  

Den klass jag följer består av 57 elever. Cirka 30 av dessa elever har gått i 
samma klass sedan förskoleklass, en del började under mellanstadiet och 
andra började i årskurs sju eller åtta. En brytpunkt sker vid övergången mellan 
mellanstadiet och högstadiet. Då väljer knappt en tredjedel av eleverna i klas-
sen att byta skola. Bakgrunden till skolbytet är att klassen hade ett uttalat pro-
blem med fysiska bråk, konflikter och ’stök’ under låg- och mellanstadiet. 
Under ett informellt samtal i Solgården under våren 2014 berättar eleven 
Kasper för mig:  
 

Du skulle varit här förra terminen, då var det slagsmål, det var någon som blev 
nerslagen i skolan.  
 

Eleverna i klassen verkar ha accepterat denna beskrivning. På grund av de 
konflikter som fanns i klassen under mellanstadiet bytte de också lärare mellan 
årskurs sex och sju. Under vårterminen i årskurs sju slutar en elev och när 
eleverna börjar i årskurs åtta kommer fyra nya elever till klassen. Två klasslä-
rare byter tjänst inom skolan och två nya börjar som lärare för klassen. För-
ändringen mellan dessa årskurser var alltså inte lika märkbar som den mellan 
årskurs sex och sju.    

Kön, språk, etnicitet och ålder 
Det finns 24 tjejer och 33 killar i ”min” klass. Som jag uppfattar det finns det 
inte någon elev som identifierar sig som ickebinär/genderqueer. Majoriteten 
av eleverna pratar svenska hemma, andra talar också amhariska (Etiopien), 
engelska (USA, Australien), arabiska (Sudan, Marocko, Palestina), finska 
(Finland), franska (Burkina Faso), ryska (Ryssland), serbiska (Serbien), so-
maliska (Somalien), tingrinia/tigrinska (Eritrea), turkiska (Turkiet) och urdu 
(Pakistan).  

Eleverna i klassen talar således sammantaget 12 språk. Språkkunskaper och 
referenser till elevernas eller föräldrarnas födelseland är ett av elevernas sam-
talsämnen. Det kan handla om att under en lektion sucka och säga ”asså jag 
saknar Turkiet, och att vara brun, jag är så jävla blek när jag kommer dit”. 
Latife refererar här till sin mammas födelseland dit de åker varje sommar.5  
 Vissa elever i klassen har hoppat över en klass och andra har gått om en 
klass. Ett fåtal elever har nyligen kommit till Sverige från ett utomeuropeiskt 
land och de börjar i årskurs åtta trots att de åldersmässigt skulle ha gått i års-
kurs nio eller på gymnasiet. Som en följd av detta är eleverna, när de går i 

                                                   
5 Det finns situationer, ofta under retsamma samspel, där etnicitet och kön görs särskilt viktiga, 
dessa är inte presenterade i sin helhet i avhandlingen men går att läsa vidare om i Lund och 
Lundström (under review). 
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årskurs åtta, mellan tretton och sexton år. Den vanligaste orsaken till att ha fått 
gå om en klass är att eleven i fråga inte har hängt med i studietakten och tvär-
tom för de elever som har fått hoppa över en klass. Elever som är nyanlända 
från ett utomeuropeiskt land förklarar för mig att de behöver gå i en klass med, 
för dem, yngre elever så att studietempot blir lägre. De berättar att det lägre 
tempot behövs för att de ska ha chansen att lära sig svenska samtidigt som 
övriga schemalagda aktiviteter pågår.  

Deltagarkonstellationer 
Efter bara några veckor in i fältarbetet på Skogaskolan blir det tydligt för mig 
att eleverna i den aktuella klassen organiserar sig sinsemellan i olika konstel-
lationer. Det är inte bara jag som upplever detta som utmärkande och därför 
intressant att nysta i. I ett samtal om min forskning säger eleven Nikki att han 
är nyfiken på varför eleverna är uppdelade i konstellationer utan att någon 
explicit har delat upp dem. Nikki är inte ensam om denna fundering, den åter-
kommer från flera elever under mitt fältarbete. 

Under årskurs sju och åtta finns fem sammansättningar av elever i klassen. 
Istället för att benämna elevernas inbördes organisation som en uppdelning i 
grupper vill jag betona att deras uppdelning snarare ska ses som konstellat-
ioner av deltagare. Grupper riskerar att kommunicera statiska sammansätt-
ningar av elever med gemensamma intressen, uppgifter och historia som 
skulle vara desamma i alla sammanhang. Mitt material visar dock något annat, 
nämligen att konstellationerna formas av elevernas deltagande och i relation 
till varandra och sin kontext.  

Deltagandet är centralt för klassens konstellationer. De består av de som 
just då deltar i vänskapandet och de fungerar olika beroende på hur deltagarna 
kombineras och vilka förutsättningar som ges för deltagandet. Det är inom 
konstellationerna, och med andra elever som publik, som eleverna iscensätter 
vänskap och de gör detta utifrån gemensamma skript som kan likna eller skilja 
sig från varandra. I likhet med Goodwin (2008) och Evaldsson (2004) ser jag 
därför elevernas inofficiella uppdelning som en pågående process där mönster 
återskapas men också förändras. 

I min förståelse är även relationerna mellan deltagarkonstellationerna av 
stor betydelse. Likväl som att alla människor oavsett ålder kan förstås som 
sociala varelser blir det under fältarbetet tydligt för mig att elevernas ageran-
den, relationer och indelningar i mindre konstellationer är beroende av 
varandra. Det vill säga, en konstellation skulle inte finnas om de andra inte 
fanns och om en konstellation förändras, omformas även andra. Även om kon-
stellationerna kan påverkas i olika omfattning beroende på hur de relaterar till 
varandra.   

Deltagarkonstellationernas relationella natur visar jag i kapitel sju, åtta och 
nio genom att presentera scener där ett nytt vänskapande gör att en social ord-
ning i klassen utmanas. I kapitel sex pekar jag på hur denna sociala ordning 
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inom en konstellation kan återskapas när en elev som är ofrivilligt ensam un-
dersöker möjligheterna att vänskapa. 

De flesta deltagarkonstellationer förändras under min tid på fält, vissa i 
grunden och andra marginellt. Under hela mitt fältarbete finns det fem elev-
konstellationer i någon form. De fem konstellationer jag beskriver i detta ka-
pitel är de mest framträdande. Även om inte alla elever kommer att synas i 
mina empiriska kapitel så befinner sig alla elever i eller i närheten av dessa 
konstellationer (se även presentation om sociala satelliter).   

Ibland benämns alla i en konstellation som kompisar och vissa som bästisar 
medan andra elever väljer att umgås med varandra utan att, mig veterligt, 
namnge relationen. Om en elev kallar en annan deltagare som bästis eller kom-
pis behöver detta inte vara ömsesidigt eller bestående.   

Konstellationerna består av tre till tolv elever. De kan ha en intern uppdel-
ning på så sätt att det finns en kärna som umgås tätare än resten av eleverna i 
konstellationen. Skriptet för vänskap kan var mer tvingande ju närmare en elev 
befinner sig konstellationens centrum. I periferin är gränserna för hur och med 
vem vänskapande ska göras mer fria. Samtidigt kan deltagandet i konstellat-
ionen och känslan av att tillhöra, vara mindre självklart för en elev i periferin.  

Idén om kärna och periferi pekar också på att vänskapandet mellan eleverna 
i en deltagarkonstellation, som för en utomstående kan se ut som att alla relat-
ioner i en konstellation sker på liknande villkor, faktiskt kan te sig olika för 
deltagarna. Vänskapsbanden inom en deltagarkonstellation kan alltså se olika 
ut. Inom en konstellation kan det exempelvis finnas en spänning mellan kärna 
och periferi som pekar på att eleverna inom en konstellation kan känna olika 
grad av lojalitet eller tillit till varandra och visar att symboliska gränsdrag-
ningar även kan göras inom en deltagarkonstellation (jfr. Mishna, m.fl., 2008; 
Besag, 2006).   

Vem som deltar eller inte deltar i de olika konstellationerna under en spe-
cifik period är ett allmänt vedertaget faktum i klassen jag följde. I samtal inom 
flera konstellationer kan eleverna, utan närmare beskrivning eller reflektion, 
samtala om ”de populära”, ”de mobbade”, ”de smarta” och om ”vi” och 
”dom”. Detta kan förstås som att eleverna i klassen, under mitt fältarbete, for-
mar kollektiva identiteter (Lamont & Molnár, 2002) inom vilka eleverna in-
kluderar och exkluderar sig själva och andra, likt eleverna i Ambjörnssons 
(2004), Kasselias Wiltgren (2014) och Jonssons (2007) avhandlingar. Dessa 
kollektiva identiteter ligger till grund för det som jag kallar deltagarkonstel-
lationer.  

I användningen av begreppet deltagarkonstellation har jag hämtat inspirat-
ion från andra forskare. Att eleverna deltar i konstellationer kan exempelvis 
ses som att de är aktiva i ett interaktionsutrymme (Corsaro, 2003) inom vilket 
vänskap sker som gör att elever blir inkluderade och exkluderade. Inom detta 
utrymme har studier visat att det kan bli synligt hur elever agerar utifrån ett 
lokalt politiskt system (Goodwin, 1990; Svahn, 2012; Svahn & Evaldsson, 
2011). Detta politiska system har särskilda regler och normer vilka begränsar 
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och möjliggör handlingar för de som finns inom interaktionsutrymmet. Detta 
system påminner om vad kulturpragmatiken kallar för skript.  

När elever deltar i ett interaktionsutrymme utifrån ett skript kan detta på-
minna om ett relationsprojekt (Bliding, 2004) där eleverna ingår i ett arbete 
av att forma konstellationer genom att inkludera men också sortera bort elever. 
Relationsprojekten är en del av att vara elev i skolan, lika påtagligt som (och 
för elever troligtvis mer påtagligt än) projektet att ”inhämta och utveckla kun-
skaper och värden” (SFS 2010:800, 4 §, skollagen). Dessa två projekt och hur 
de parallellt tar plats i elevernas skolvardag diskuteras i kapitel tio.  

I likhet med ovan citerade forskare har jag observerat olika former av in-
teraktionsprocesser. Och det forskning gemensamt pekar på är att relationer 
mellan unga är ett krävande arbete. Jag har därför valt att kalla elevernas in-
teraktionsprocesser för relationsarbete där mitt fokus är att förstå det specifika 
relationsarbetet vänskapande.  

Skolorganisation och deltagarkonstellationer 
Elevernas deltagarkonstellationer formas även i relation till skolan som orga-
nisation. I skolan är scenrummen organiserande. Här finns det ”organiserande 
element” som har ”varit föremål för beslut” och dessa beslut gäller ”hur andra 
ska bete sig eller förhålla sig under vissa omständigheter” (Ahrne, 2014, s. 
32). Beslut om hur många elever och lärare som ska finnas i en klass eller i ett 
grupparbete, vilka rum de ska få vara i och hur lång tid är tagna utifrån skolan 
som organisation. Vilka möjligheter och begränsningar som finns för elever-
nas vänskap kan alltså delvis spåras tillbaka till hur skolan är organiserad. 
Vänskapen i skolan kan alltså inte sägas röra sig helt fritt i det sociala rummet. 
Hur skolans som organiserande rum påverkar vänskapandet kommer att lyftas 
särskilt i kapitel åtta.    

Skilda och gemensamma sätt att vänskapa 
Deltagarkonstellationernas sätt att vänskapa är på en och samma gång unika 
och universella. Konstellationerna i klassen vänskapar alltså till viss del på 
olika och till viss del på samma sätt. De flesta elever i klassen iscensätter sin 
vänskap exempelvis genom att dela på hörlurar från en mobiltelefon eller ge-
nom att vara intresserade av vad som har hänt under ett lov, delar med sig av 
detaljer ur varandras liv – on- och offline eller genom att i konstellationen dela 
klädstil. Eleverna som vänskapar söker sålunda fysisk och emotionell närhet. 
De kan även referera till samma saker i ett vänskapsideal, till exempel att vän-
ner ska vara lojala.  

Olikheterna kan ligga i vilket intresse de elever som deltar i de olika kon-
stellationerna har. Samtalsämnena skiftar. En del elever pratar om online-spel, 
vissa om resor de vill göra och andra om hur det gick på senaste mötet hos 
barn- och ungdomspsykiatrin eller på resan (hem) till ett land där släkten bor.  

Men ett gemensamt intresse eller liknande klass- eller migrationsbakgrund 
räcker inte för att kunna forma ett skript för vänskap. Det visar sig nämligen i 
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mitt material att det är nödvändigt att deltagarna i konstellationen tillskriver 
dessa intressen eller sin bakgrund samma mening och därför hänvisar till dem 
på liknande sätt. I klassen som jag följer kan ett exempel på detta vara att det 
är många elever som spelar fotboll men att de inte nödvändigtvis deltar i 
samma konstellation eftersom vissa elever är upptagna av att diskutera match-
resultat och sina egna prestationer medan andra, trots att de tränar fotboll på 
fritiden, aldrig pratar om intresset under skoltid. Samma sak gäller tv-spel. 
Två av konstellationerna i klassen har tv-spel som ett stort intresse men hob-
byn tillskrivs olika mening. I en konstellation jämför deltagarna sina prestat-
ioner medan en annan konstellation umgås genom att samtala om hur de som 
producerar tv-spelen tjänar sina pengar samt hur de olika spelen är uppbyggda.  

Vissa elever i klassen har liknande migrationsbakgrund och en del elever 
gör denna bakgrund till en del av konstellationens vänskapande medan andra 
sällan refererar till sitt eller sina föräldrars födelseland eller kultur. Gemen-
samma intressen och en liknande bakgrund kan skapa en grogrund för ett vän-
skapande men utifrån mitt material behövs mer än så. Det behövs en gemen-
sam kulturell förståelse för vad som ska göras betydelsefullt i vänskapandet.  

Scenrum, utrymme och kön 
När eleverna under lektioner och raster pratar om sin tid utanför skolan pratar 
de om olika scenrum. En del berättar att de är på gymmet, en del på ungdoms-
gården, vissa vid tv:n, andra i boxningsringen, på fotbollsplanen och en del 
vid spisen för att laga mat till sina småsyskon. Utanför skoltid är det en del 
elever som deltar i andra konstellationer medan andra elever endast deltar i de 
konstellationer som formas i skolan. Detta antar jag utifrån elevernas samtal 
och vänskapande i skolan eftersom jag inte har följt eleverna på fritiden utan 
endast under skoltid. På så sätt förstår jag det som att det troligtvis finns en 
stor variation kring hur elevernas liv ser ut utanför skolan vilket påverkar hur 
vänskapandet görs. I mina analyser kommer detta att synas genom att jag får 
ta del av elevernas fritid genom hur de själva beskriver sin tid utanför skolan 
och vad de gör betydelsefullt.  

En annan skiljelinje mellan deltagarkonstellationernas skript är utrymme 
och hur de använder detta utrymme. Elever i vissa konstellationer kan ha 
långa, pålästa svar på lärarnas frågor, vissa tar plats med att visa sina nyin-
köpta skor och andra med att ha högljudda konflikter under lektioner och ras-
ter. De som deltar i samma konstellation tar ibland plats på samma sätt men i 
vissa fall inte. Utrymmet de tar kan bero på vilken status de har i konstellat-
ionen.   

Hur umgänget ser ut i de fem konstellationerna i klassen skiljer sig i vissa 
hänseenden beroende på om det endast är tjejer eller killar som deltar. Skill-
naderna mellan de könshomogena konstellationerna är dock inte större än mel-
lan andra konstellationer. När det gäller skillnader mellan tjejernas och killar-
nas relationsarbete i denna klass har mitt material visat att denna skillnad ska 
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förstås som något annat än kompletterande enheter (jfr. Evaldsson, 2007; 
Goodwin, 2008).  

Min upplevelse i fält är att det inte alltid är könstillhörighet som blir centralt 
när olikheter ska pekas ut. Det kan snarare handla om var eleverna befinner 
sig i klassens popularitetshierarki. Och eftersom min förståelse är att kön, sta-
tus och vänskap behöver göras för att finnas så är skillnaderna mellan konstel-
lationerna inte huggna i sten. De två populära konstellationerna av elever som 
beskrivs längre fram i texten är ibland mer lika än vad de olika killkonstellat-
ionerna i klassen är, trots att den ena endast består av tjejer och den andra av 
endast killar.  

Majoriteten av de konstellationer som jag presenterar är homosociala när 
det kommer till könstillhörighet. Konstellationerna består alltså oftast an-
tingen av endast tjejer eller endast killar och bekräftar den bild som ges i stu-
dier gällande vänskap mellan barn och unga (Vincent, m.fl., 2018b). Eleverna 
letar efter de i klassen som är synligt lika dem själva, eller alternativt, att de 
skapar likheter i konstellationen för att kunna forma ett gemensamt vänskaps-
skript.  

Relationsarbete 
För att ytterligare beskriva vad jag menar med att göra vänskap vill jag lyfta 
att det görs eller finns andra relationer än vänskap som eleverna arbetar med i 
klassen. Jag använder den övergripande termen relationsarbete6 när jag vill 
benämna dessa olika arbeten.  

Ett exempel på ett relationsarbete är det som görs mellan klasskompisar. 
Denna relation väljer inte eleven själv, den är helt och hållet en produkt av 
skolans organisering av eleverna men kräver dock ett arbete när de exempelvis 
blir placerade att samarbeta i ett grupparbete eller sitter på samma säte i tun-
nelbanan på väg till ett museibesök. Ett annat relationsarbete är det som sker 
mellan två elever i en kärleksrelation. Detta arbete har ett annat skript att för-
hålla sig till än det arbete som sker i ett vänskapande vilket diskuteras i av-
handlingens inledning.  

Under kortare perioder under mitt fältarbete kunde två eller flera klasskom-
pisar umgås sporadiskt och blev på så sätt bekanta med varandra. Detta förstår 
jag inte som att de två eleverna ingick i ett vänskapande. Det blir möjligt att 
konstatera eftersom att vänskapa känns igen av att de som umgås över tid 
formar ett vänskapsskript utifrån vilket vänskapen iscensätts. Ett vänskap-
ande, som jag förstår det, behöver alltså ett skript som är format över tid för 
att kunna kallas för vänskapande.  

Efter att ha presenterat begreppet deltagarkonstellation går jag nu över till 
att introducera scener ur mitt material som visar hur vänskap görs.   

                                                   
6 Begreppet används även av andra forskare, se exempelvis Bliding (2004), Corsaro (2003) och 
Ganetz (1992). 
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Deltagarkonstellationernas vänskapsskript  
Nu följer en beskrivning av hur de elever som själva anser och anses av andra 
att vara vänner, gör sin vänskap. Det vill säga, en beskrivning av hur de olika 
konstellationerna iscensätter vänskap och utifrån vilka skript detta görs. Detta 
skript kan, ur ett kulturpragmatiskt perspektiv, liknas vid ett manuskript som 
eleverna mer eller mindre omedvetet agerar utifrån när de iscensätter eller gör 
vänskap. Det är när skriptet iscensätts som eleverna gör vänskap. Skriptet in-
nehåller referenser till en bakgrundsrepresentation, som kulturella normer el-
ler ideal och levda erfarenheter av hur dessa normer och ideal värderas i olika 
sammanhang. Detta kan exempelvis vara hur normen ser ut för att göra kille 
eller tjej samt ideal för hur vänskap ska göras för att anses äkta. I sitt iscensät-
tande av skriptet tillskriver eleverna mening med ett handlande, en situation 
eller en relation. Eleverna som deltar i samma konstellation gör liknande re-
ferenser till bakgrundsrepresentationen och tillskriver situationer och relat-
ioner liknande mening i sitt iscensättande av vänskap. På så sätt kan de forma 
och bekräfta sitt skript genom sitt vänskapande. Denna bekräftelse kan även 
komma från en närvarande publik, som klasskompisarna. Vänskapsskripten 
ser olika ut i deltagarkonstellationerna i klassen eftersom vänskapandet iscen-
sätts på skilda sätt.  

Jag har gett konstellationerna olika namn. Namnen är sprungna ur det ele-
verna själva gör centralt i sitt vänskapande. Det kan även vara namn som ele-
verna själva använde för sin konstellation. Mina beskrivningar av deltagar-
konstellationerna är olika långa. Vissa konstellationer presenteras med större 
detaljrikedom än andra. Dessa har en mer betydande plats i kapitel sex, sju, 
åtta och nio.   

Under fältarbetet ingår alla elever i klassen i någon konstellation förutom 
de elever som jag benämner som sociala satelliter, det vill säga ofrivilligt en-
samma, vilket jag återkommer till efter presentationen av elevernas vänskaps-
skript.  

De två ”populära” konstellationernas vänskapsskript  
De finns två konstellationer som av de andra i klassen kallas för ”de populära 
tjejerna” och ”de populära killarna”. Även om de inte kallar sig själva för detta 
så protesterar de inte när andra gör det. När jag fortsatt hänvisar till de ”popu-
lära” eleverna, kommer jag inte att använda citationstecken även om det är 
eleverna i klassen som placerar dem i denna kollektiva identitet.  

Dessa två konstellationer liknar varandra i många hänseenden och de um-
gås ofta. Men de skiljer sig även från varandra. Dessa konstellationer är de 
enda i klassen som jag har valt att benämna utifrån hur eleverna i konstellat-
ionerna beskrivs av klasskompisarna, nämligen som populära. Denna katego-
risering stärks även av mina egna observationer. En populär elev blir lyssnad 
till, får utrymme med sina åsikter och tolkningar och blir på så sätt kontinuer-
ligt bekräftad som viktig av klasskompisarna.  
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I den populära tjejkonstellationen ingår Klara, Viktoria, Tora och Emma i 
kärntruppen och Latife och Vera i periferin. I konstellationen av killar finns 
en kärna som utgörs av Gustav och Edvin och i periferin finns Oscar, Sammy, 
Jemal, Alem, Adnan och Nikki. De två sistnämnda eleverna kan sägas befinna 
sig på liknande nivå som Gustav, ledaren av de populära killarna. Deras status 
är dock mest formad utifrån att de har ett kroppskapital i form av att vara fy-
siskt större än andra elever i klassen och överlägsna i bråk i och utanför skolan. 
I relation till andra konstellationer i klassen befinner sig eleverna i dessa kon-
stellationer högst upp i klassens statushierarki, som utifrån en utformad social 
ordning.  

De populära tjejerna och killarna umgås mest med varandra när de i ledar-
position, Klara och Gustav, är närvarande. Klara och Gustav är under mitt 
fältarbete även ett kärlekspar. Kärleksrelationen mellan de outtalade ledarna 
kan därför sägas möjliggöra umgänget mellan de två populära konstellation-
erna.  

Att vara populär  
För att beskriva dessa konstellationer tar jag hjälp av tidigare studier om po-
pularitet bland ungdomar. Att kallas för populär i skolan handlar om att ha ett 
rykte om sig, att ha tilldelats prestige och att vara synlig i klassen, det jag 
också kallar för att ha social makt och hög status (se kapitel tre). Detta behöver 
inte nödvändigtvis gå hand i hand med att vara omtyckt, accepterad och re-
spekterad (Hiltunen, 2017).  

Vänskapandet i konstellationen med populära tjejer liknar stundtals det 
Ambjörnsson (2004) har observerat i sin etnografiska studie. De kan i vissa 
kontexter upplevas som känslokalla, högljudda och intoleranta vilket blir ak-
tuellt att beskriva i kapitel sju och åtta. Detta kan, enligt Ambjörnsson, ses 
som en protest eftersom de populära tjejerna inte vill identifiera sig med den 
kategori som de i grunden är uteslutna från, det vill säga den kategori som 
formas av den kulturella norm som förevisar att en tjej bör vara omhänderta-
gande, lyssnande och tolerant. De populära tjejerna gör sällan tjejighet på detta 
sätt. De protesterar mot det som de utesluts ifrån. Dock vill jag tillägga att på 
samma gång som de populära tjejerna i min studie visar detta motstånd så 
agerade de också i enlighet med den omhändertagande normen när det behöv-
des i det kulturella framträdandet. Men även utifrån en mer modern föreställ-
ning där normen för en tjej är att agera aktivt, självständigt och kompetent (jfr. 
Wiklund, m.fl., 2013). Som del i något som har kommit att kallas för en girl 
power discourse eller samtida flickkraftdiskurs (Gonick, 2006; Formark, 
2013). Vilka kulturella normer som eleverna, och i detta fall tjejerna i klassen, 
refererar till skiftar beroende på scenrum, publik och aktörer.  

Mina observationer av de populära eleverna, både tjejer och killar, stämmer 
överens med följande beskrivning av popularitet:   
 

Popularity refers to membership in a high-status group consisting of ‘cool’ kids 
who, in the words of Vikki, ‘go out and do stuff.’ According to 13-year-old GG, if 
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you’re not Popular, ‘You’re just one of those other people.’ As already suggested 
by Erin, this membership does not necessarily signal being liked by peers. (Currie, 
m.fl. 2007, s. 28)  

 
Eleven Ika beskriver till exempel de som inte är populära i klassen för ”de där 
andra, som ingen bryr sig om”. Det vill säga de elever som inte upplevs ta 
plats med sina kulturella framträdanden. De populära eleverna vänskapar inför 
en publik genom att göra sina konflikter synliga, pratar rakt ut under lektioner 
och visar för klassen att de ”go out and do stuff”, när de går och köper pizza 
eller går från en lektion i protest mot lärarnas gruppindelningar (jfr. Eder, 
1995). Enligt eleven Ika är de populära eleverna inte nödvändigtvis omtyckta 
av ”de där andra” eleverna. ”Han tror att de kan göra vad han vill och att vi 
bara ska göra som de säger” påpekar eleven Sofia missnöjt när hon pratar om 
eleven Gustav som har en ledande position i konstellationen av populära kil-
lar.  

I den klass som jag följer kan alla namnet på de populära eleverna. De 
mindre socialt synliga elevernas namn är inte lika kända, trots att vissa har 
gått i samma klass i flera år. Mot bakgrund av den plats de populära eleverna 
upptar i skolan vet resten av klassen även hur deras vänskapande har sett ut i 
mellan- och lågstadiet vilket skapar förväntningar på hur det ska se ut framö-
ver. Här får minnen betydelse för vad som förväntas hända i de populära ele-
vernas vänskapande.  

I likhet med de andra konstellationerna i klassen finns det inbördes olik-
heter bland eleverna i de populära konstellationerna. Trots att synlighet och 
popularitet är centralt är eleverna i konstellationen inte lika populära, lika re-
spekterade eller lika mån om att synas inför en publik. Behovet av synlighet 
och respekt skiljer sig också åt beroende på vilka aktörer och vilken publik 
som medverkar i ett situerat kulturellt framträdande.   

Ett lokalt kändisskap 
De populära elevernas vänskapande är öppet för alla att beskåda och följa. 
Deras publika iscensättande kan liknas vid ett lokalt kändisskap, där vad de 
gör, vem som gör det och varför det görs, är känt. De har även smeknamn, likt 
artist-alteregon, vilka alla är kända i klassen. Genom videoanteckningarna no-
teras:  

 
Klara, som även kallas Lalo, Gustav och Emma sitter vid ett bord i Solgården och 
pratar om sparkcyklar. En annan elev åker förbi på sin sparkcykel, som egentligen 
är menad för utomhusbruk, precis bredvid Viktoria som sitter några bord ifrån 
Klara. Viktoria utbrister surt: ”Fan vad alla har börjat med sparkcykel.” Edvin 
kommer in i Solgården och ropar ”nu är jag här” och slår ut med händerna. Detta 
kommenterar Klara irriterat: ”Du behöver inte göra en scen när du kommer in, ah!”  
 
Edvin slår sig ner och läraren kallar på uppmärksamhet för att kunna fortsätta med 
den geografilektion som pågår. Hon frågar om någon har varit i Spanien, eleven 
Elsa svarar ”nej, I’m not so rich”. Edvin säger att han har varit i Spanien och det 
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säger även Engla, en elev som oftast inte tar så stor plats i klassrummet. Läraren 
ber då Engla att komma fram till tavlan och berätta om sin resa. Edvin överröstar 
samtalet och upprepar ”jag har också varit i Spanien” och Engla tystnar. Edvin går 
fram till kartan framme vid tavlan där läraren och Engla står och börjar prata om 
sin resa och vänder sig till Engla och säger: ”Bort med dig!” Han viftar iväg henne 
från platsen framme vid tavlan. Klara ropar då till Edvin: ”Edvi-bajs!” Edvin flinar 
åt Klaras utfall och går och sätter sig vid borden igen. Han sparkar lätt på bordet 
han går förbi, han verkar irriterad men samtidigt road eftersom han fortsätter att 
småskratta tillsammans med Klara.  

 
Denna scen illustrerar hur de populära eleverna kan ta plats i klassrummet. 
Edvin, Viktoria, Klara och deras populära klasskompisar kommenterar 
varandra så att resten av klassen både hör och ser dem och när de går in i och 
ut ur klassrummet gör de oftast ”en scen”.  

I scenen ovan blir det synligt att de kan reagera på när andra tar plats på 
scenen, ett scenrum som de upplever är ämnade för dem, som Edvin gör när 
Engla berättar om sin Spanienresa. En social rörelsefrihet tas för given.  

Likväl som att de tar verbal plats i klassrummet tar de populära tjejerna 
plats med sitt yttre. Jämfört med andra tjejer i klassen och med killarna så har 
de ofta stora detaljer som en krage på jackan med yvig pälsimitation eller en 
markerad Nike- eller Adidassymbol på tröjan, de har stora guldspännen på 
sina axelväskor och väl synlig makeup.  

Denna scen fortsätter och då blir ytterligare ett element i de populäras vän-
skapsskript möjligt att se. 

Påhopp, skämt och skratt 
Klara, en av de populära eleverna i klassen, är van att se sina vänner avbryta 
andra genom att inta scenen som Edvin tidigare gör. Nu ser hon hur denna 
situation utvecklar sig från en åskådarplats och verkar då uppleva den som 
orättvis, alternativt att hon ser sin chans att driva med Edvin.  

Klara utbrister inför klassen: ”Edvi-bajs”. Hon menar att Edvin har gjort 
något som inte passar in, han liknas vid fekalier som ska spolas bort, något 
som ska ut från scenen. Detta skulle kunna ses som en kränkning men utifrån 
vilka som agerar finner jag det mer troligt att Klara passar på att driva med 
Edvin genom att kreativt hitta på anklagelser eller påhopp ”där följderna blir 
oförutsägbara och beroende av motpartens kreativa förmåga att besvara ret-
samheterna med något fyndigt” (Kasselias Wiltgren, 2014, s. 114, se även 
Goodwin, 1990; Jonsson, 2007; Labov, 1972; Lund & Lundström, under re-
view; Schieffelin, 1986). Att driva med varandra är nämligen ett vanligt inslag 
i de populära elevernas vänskap vilket kommer att bli synligt i kommande 
scener.  

Något som också blir märkbart är att placeringen framför tavlan bär på ett 
starkt symbolvärde, detta kommer att upprepas ibland annat kapitel sju. Där 
framme kan eleverna bekräfta sitt lokala kändisskap genom att gå in i en trad-
itionell auktoritetsroll som lärare. När Edvin tar plats vid tavlan blir han synlig 
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för alla i klassen och utsätter sig på så sätt för risken (eller möjligheten) att bli 
driven med, eftersom det är så han och hans vänner gör vänskap.  

Att de populära eleverna är kreativa i att reta eller driva med någon blir 
tydligt även i följande scen men här är det Klara som blir föremål för påhop-
pet.  

Klara, Latife, Alem och Robin sitter i ett klassrum som angränsar till Sol-
gården. Eleven Klara sitter med sin mobiltelefon och är ännu inte inbegripen 
i samtalet som förs. Klara sitter vid ett bord nära whiteboardtavlan, Latife sit-
ter mittemot henne vid bordet medan Alem och Robin sitter några bord längre 
bort mot fönstret. Det är rast och Latife, Alem och Robins samtal kretsar kring 
huruvida fotbollsspelaren Zlatan använder smink eller inte. De pratar även om 
hur de, utan att de andra märker det, ska få tag på varandras skåpnycklar.  

Innan jag går vidare med scenen vill jag stanna upp vid elevernas skåp-
nycklar. Det som händer i början av detta samtal om än kort beskrivet, handlar 
om elevskåpen och de nycklar som behövs för att komma in i dessa skåp. Till-
gång till de låsta elevskåpen blir betydelsefullt i vänskapandet. Detta är ett 
återkommande samtalsämne bland samtliga elever, vem som har nyckel till 
vems skåp, vems skåp som har blivit uppbrutet och vems nyckel som är bort-
tappad. I kulturell mening kan nycklarna ses som något som kan öppna upp 
och eventuellt avslöja saker i en annan elevs privata sfär, det privata och låsta 
skåpet. I skåpet låser de in de saker som inte alla ska ha tillgång till, bara de 
som föräras med en nyckel. Att få tillgång till en annan elevs privata sfär kan 
ses som en bekräftelse på att denna elev är ens vän, att nyckeln till skåpet blir 
nyckeln till en vänskap, en rekvisita i vänskapandet.   

Att de populära eleverna vill få tag på andras nycklar på ett sätt som inte är 
sanktionerat av nyckelns ägare kan ses som ett gemensamt projekt som stärker 
vänskapen i denna konstellation. Projektet är förknippat med skratt och loja-
litetsdiskussioner. Det är inte allas nycklar de populära eleverna vill få tag på 
utan endast nycklarna från elever i deras egna vänskapskonstellation. Detta 
pekar på att försök att olovligt ta sig in i sina vänners privata sfär kan vara en 
del av deras särskilda skript för vänskap.  

När de har någons nyckel kan de ta något från skåpet för att driva med 
ägaren. Exempelvis gömma en jacka så att en elev i konstellationen behöver 
leta efter sin jacka när hen ska gå hem medan de andra tittar på. Medan till-
gången till vännernas privata sfär bland de populära eleverna ofta kan leda till 
möjligheten att driva med sin vän använder de flesta andra elever förtroendet 
att få tillgång till en väns skåp som möjlighet att vara behjälplig om vännen 
tappar bort sin nyckel eller hämta skolböcker i skåpet om skåpägaren är sjuk 
och därför hemma. Skåpsnyckeln är alltså en rekvisita som möjliggör vänskap 
men rekvisitan får olika betydelser för konstellationerna i klassen.  

Tillbaka till samtalet i klassrummet där Klara, Alem, Robin och Latife del-
tar. Utöver Zlatan och skåpnycklarna behandlar eleverna lärarnas reaktion på 
en konflikt som tidigare blossade upp i deras vänskapskonstellation.  

Detta samtal tar paus efter en stund men efter några sekunder öppnar Alem 
upp för en uppföljning. Han säger: ”Klara, du ska få ett samtal hem” Klara 
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reagerar upprört med: ”Va, vaddå? Av vem då?” och Alem svarar: ”Av Lasse 
[en av lärarna för klassen]” Argt och samtidigt oroligt frågar hon Alem ”varför 
då?” och han svarar: ”För att han är arg för att du ljög” Klara ställer sig upp, 
samlar snabbt ihop mobiltelefon och hörlurar och skyndar sig med fasta steg 
mot dörren som leder till Solgården där lärarna befinner sig.  

Innan hon hinner öppna dörren ropar Alem: ”Men jag skojade bara!” Alem 
skrattar och Klara vänder sig tillbaka och med sina Uggs på fötterna släpar 
hon sig tillbaka med tunga steg mot stolen där hon förut satt. Klaras reaktion 
säger att Alem har lyckats med att föra Klara bakom ljuset. När Klara har satt 
sig ner säger Alem att Lasse ändå vill prata med henne. Klara vänder sig om 
och börjar återigen gå mot dörren. Hon pekar finger åt Alem och slänger ur 
sig ”puta” [spanska för hora] till Alem som ler tillbaka. Leendet som en signal 
på att Alem fick den reaktion som Klara brukar ha när någon driver med 
henne, när hon själv inte lyckas driva tillbaka det vill säga. Hon reagerar med 
ilska och denna ilska pekar på att de är tillbaka i att vänskapa som de brukar i 
den populära konstellationen, utifrån sitt vana vänskapsskript, de driver med 
varandra och reagerar med att driva tillbaka eller bli arga.  

Det tema som Alem väljer, ett allvarligt samtal med läraren för att bli till-
rättavisad, är av betydelse för deras gemensamma skript. Hotet om att behöva 
samtala med en lärare fungerar just för att de populära eleverna är vana vid 
just denna procedur. De populära eleverna avhandlar konflikter i det offentliga 
vilket leder till att de uppmärksammas av klassens elever men även av lärarna. 
Agerandet i konflikten ifrågasätts av lärarna och eleverna blir inkallade på 
samtal. Samtalen är ett pris de får betala för synligheten och samtalen med 
lärarna reproducerar deras kändisskap i klassen. Och vänskapsskriptet kan 
stärkas.  

När de populära eleverna driver med varandra är de beroende av en publik, 
de driver inte med varandra två och två utan i grupp i ett scenrum där flera i 
konstellationen eller klasskompisarna är närvarande. Det är andras skratt som 
bekräftar att den som vill driva med någon annan lyckas och det är responsen 
hos den elev som är målet för skämtet som avgör om det blir ett skämtsamt 
förlöjligande, en konflikt eller en gränsdragning som kan stärka, bekräfta eller 
utmana vänskapandet.  

Lojalitet, motstånd och gränsdragningar 
Det är inte bara det skämtsamma förlöjligandet mellan Klara och Alem som 
blir viktigt i denna scen utan även det faktum att de behöver komma fram till 
vilken version av deras tidigare konflikt de ska hålla sig till för att klara sig 
undan lärarnas eventuella repressalier. Samtalet fortsätter och återigen vill 
Alem att Klara ska komma tillbaka till honom men denna gång med större 
iver: ”Kom! Kom! Kom! Men kom då!” Han förstärker sitt ropande genom att 
vinka dit Klara med båda händerna. Klara stannar då upp, vänder sig till Alem 
och frågar: ”Vadå?” Hon vill veta vad som är så viktigt. Då berättar Alem att 
han redan har pratat med lärarna om den incident som lärarna eventuellt vill 



 89 

reda ut. Alem vill klargöra för Klara vad han har sagt till lärarna tidigare så att 
hans alibi ska hålla:  
 

Alltså, min historia är att jag bara tog din nyckel och inget annat och att du bara 
ritade i mitt fejs [ansikte].  
 

Efter incidenten hade nämligen Alem röda märken i sin panna som han var 
tvungen att förklara för de som inte hade varit närvarande. Han vill nu att 
Klara håller sig till denna version av händelsen så att han inte kommer i dålig 
dager hos lärarna.  

Medan Alem ropar till Klara börjar hon gå mot dörren, som att hon inte är 
intresserad av vad han säger. Alem lutar sig fram och tar stöd med båda hän-
derna mot bordet som att han behöver hålla i sig, likt en talare vid ett podium, 
för att kunna nå ut med sina uppmaningar: ”Så säg ingenting annat nu, för då 
kommer jag att…” men Klara svarar: ”Jo [jag kommer att säga något annat]” 
Klara är fortfarande sur över att hon blev förd bakom ljuset av Alem och even-
tuellt även för att hon inte kunde återgälda det drivande hon själv blev föremål 
för.  

Alem blir orolig för vad Klara ska göra: ”Vad ska du säga då?” Klara kom-
mer då på att Alem kan ha sagt något ofördelaktigt om henne till lärarna. Klara 
stannar upp på vägen mot dörren och frågar: ”Vänta… vad sa du om mig?” 
Alem svarar: ”Att du ritade, ingenting annat.” ”Ok” svarar Klara och går ut. 
Alem ler, trots att han blev och kanske fortfarande är orolig för vad Klara ska 
säga till lärarna så är han nöjd över att han kunde driva med Klara och att de 
som sitter kvar i klassrummet med honom har bevittnat detta, han kan sola sig 
i strålglansen och har visat att han är möjlig vän utifrån de populära elevernas 
vänskapsskript.  

Utöver att de populära eleverna driver med varandra som en del av det ge-
mensamma skriptet vill Alem och Klara i denna scen, skydda sig själva och 
eventuellt den andra från repressalier från lärarna. Därför kan de, trots att 
Alem har fört Klara bakom ljuset, uppvisa lojalitet med varandra gentemot 
lärarna. När det finns en gemensam överenskommelse om vilka dom är, i detta 
fall lärarna, kan även ett vi bli starkare. Detta vi och dom kan bli starkare av 
att lärarna tillskriver en mening till samtalet, att tillrättavisa eleverna medan 
Alem och Klara använder samtalet på ett annat sätt. Nämligen som en bekräf-
telse på deras lokala kändisskap.  

De populära eleverna gör inte nämnvärt motstånd till de återkommande 
samtalen med lärarna. Detta tolkar jag som om att de populära eleverna, utöver 
att de använder samtalen till kändisskapet, sätter värde på den markering ett 
samtal av den allvarligare sorten kan ge. Att ha gjort något som kräver ett 
allvarligt samtal i enrum med en lärare kan signalera att eleven i fråga har gjort 
något som inte förväntas av den duktiga eleven som rättar in sig i de förvänt-
ningar som en vuxenkultur formar. Likt hur de unga männen i Paul Willis 
studie (1977) gör motstånd mot en skolkultur är detta motstånd en del av de 
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populära elevernas vänskapande. Att inte göra kraftigt motstånd mot de all-
varliga samtalen är viktigt inom deras vänskapsskript.  

Reaktionen inför ett tillrättavisande samtal med lärarna blir helt annat när 
en elev från en annan konstellation blir inkallad. Detta händer i samband med 
en ringlek som initieras av lärarna strax innan jul. Inom ramen för ringleken 
uppkommer en scen där eleven Ika blir utsatt för kränkningar. Lucas, som till-
hör den inbördes olika konstellationen (beskriven nedan), sitter bredvid Gus-
tav och Edvin som inte drar en tydlig gräns mot Ika, en ofrivilligt ensam elev, 
som en del av deras skript. I denna situation utvecklar det sig till en regelrätt 
kränkning, de fnissar, pekar och himlar med ögonen så fort det händer något 
runt Ika. Mina anteckningar berättar:  

 
Ju fler som genom lekens regler ska flytta sig nära Ika desto högre blir skratten 
från Gustav och Edvin. När en populär elev förflyttas till Ikas knä hoppar de upp 
och ner av förtjusning eftersom någon av ”dom” ska ha fysisk kontakt med Ika 
som i klassen har låg status. Den fysiska närhet som annars är förbehållet vännerna, 
skapas nu genom lärarnas försyn mellan de populära eleverna och Ika. De skattar 
åt att deras vänner tvingas ”sjunka så lågt” som till att sitta i knä på klassens mob-
bade elev.  
 

Lärarna ser vad som händer och Gustav, Edvin men också Lucas blir inkallade 
till ett samtal i enrum med en lärare. Medan Gustav och Edvin tar detta med 
ro blir Lucas mycket upprörd:  
 

Jag fattar inte att jag ska gå dit, jag har ju inte gjort något, jag tyckte ju bara det 
var roligt när Rakel aldrig fick flytta sig från sin stol, jag fattar inte! 
 

Lucas uttrycker sitt motstånd till samtalet under hela dagen och fortsätter även 
dagen efter.  

Under den tid jag befann mig på fältet hade Lucas aldrig blivit inkallad på 
ett liknande samtal. Att han ”inte fattar” varför och blir förnärmad av att han 
ska behöva förklara sina handlingar tolkar jag som att han, i motsats till de 
populära killarna och tjejerna, vänskapar på andra sätt än att dra gränser till 
klassens sociala satelliter. De populära killarna däremot är även vana vid att 
kallas in på samtal med lärarna, det kan ju som sagt vara ett kvitto på att de 
syns.   

Detta pekar på att eleverna i den populära konstellationen inte motsätter sig 
ett allvarligt samtal med lärarna eftersom det reproducerar deras vänskaps-
skript gällande lojalitet, att vara synlig, att göra motstånd mot en skolkultur 
samt att dra gränser mot klassens sociala satelliter.  

Kulturella normer och kulturella uttryck  
Tillbaka till det samtal som även presenteras ovan där Klara, Alem, Robin och 
Latife deltar. De befinner sig själva i ett klassrum och Klara har börjat röra sig 
mot dörren. Medan Klara går ut från klassrummet och ut till Solgården säger 
hon något som både för mig och eleverna i klassrummet är ohörbart. Det enda 



 91 

vi hör är att hon säger något om Latife vilket gör att Latife frågar ”vadå La-
tife?” Klara går ut från klassrummet och kvar är Latife, Alem och Robin. La-
tife fortsätter, riktad till Alem:  
 

Latife… alltså det känns konstigt att säga sitt eget namn, Latife, va fan är det för 
jävla namn? 
  

Samtalet fortsätter och Latife vill att Alem ska hålla med henne om att det 
skulle vara bättre om hon bytte namn. Efter en stund kommer Robin, som sitter 
vid ett bord längre bort i klassrummet, in i samtalet: ”Latife, det är ett vanligt 
turkiskt namn va?” Och Latife svarar ”ja, men Salime är finare”. Robin säger 
då: 

 
Alltså min morsa visste det direkt när hon såg [ditt namn] så här på min mobil på 
Kik [mobilapplikation för chatt]. Hon bara, ’är det en turk eller’?  
 

Med ett leende svarar Latife: ”Så hon bara, ’vadå snackar du med en turk el-
ler’?” Som att Robins mamma har något emot att hennes son har kontakt med 
någon från Turkiet. Det uppkommer en paus i samtalet vilket jag tolkar som 
att Robin inte vill riskera att bekräfta den bild som Latife målar upp av hans 
mamma. Latife verkar också vilja vänskapa istället för skapa distans och sä-
ger:  
  

Jag berättade om dig för min pappa, han ville veta vilka jag snackade med [på Kik] 
och jag sa, ’ja, det är Axel och Robin och jag berättade om dig [Robin]. Jag sa: ’Ja, 
Robin har så här jättefin kvinnosyn, alltså han är jättegullig.’  

 
Latife berättar detta, utan ironi i rösten, medan hon tittar ner på sina vita jeans 
och försöker stryka bort smuts som hennes skor orsakat. Likt en publik sitter 
Alem och Robin tysta på sina stolar och lyssnar.  

Latifes berättelse fångar dem, nu har de chansen att få reda på vad Latife, 
genom sin pappa, tycker är önskvärt hos en kille. Detta är betydelsefullt för 
Alem och Robin eftersom Latife inte bara är bland de populära tjejerna i klas-
sen. Hon innehar ett kroppskapital (Skeggs, 2006) eftersom hennes utseende 
passar in i en kulturell norm för en attraktiv högstadietjej. Latife umgås även 
med elever som går på gymnasiet, relationer som ger status. Hon har stor kun-
skap om vad som händer på helgens fester och blir ofta en del av de rykten 
som går i skolan. Hon har ett stort informationskapital genom att vara en tydlig 
aktör i dessa rykten.  

I denna scen försöker Alem och Robin avkoda vad som är en kulturell norm 
för attraktiva killar utifrån Latifes perspektiv, hon är en auktoritet i ämnet. 
Latife är också mån om relationerna mellan de tre elever som sitter i klass-
rummet. Hon berättar om sina relationer till Robin och Alem för sin pappa och 
kan på så sätt visa för Alem och Robin att de är viktiga.  
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Latife fortsätter: ”Ja, och då sa min pappa att ’sådana killar [de med jättefin 
kvinnosyn] är bra’, så sa han, ’men bara som kompisar’.” Utifrån denna re-
spons från pappan undrar Alem om Latife och Robin är ett par och frågar: ”Är 
ni ihop [Latife och Robin]?” Nyfikenheten på relationer i klassen är som van-
ligt stor. När svaret ska komma stiger en lärare in i klassrummet och Latifes, 
Alem och Robins samtal tystnar och de tar alla fram den dystopiska romanen 
Divergent som de har till uppgift att läsa.  

Denna scen pekar på att kulturella normer kring kön kan användas när ele-
verna vill vänskapa. De berättar om vad de ser som åtråvärt hos den andra och 
bekräftar, genom att återberätta samtal de haft med en förälder, att de skattar 
relationen som betydelsefull. Den visar även att kunskap om kulturella före-
teelser som vilka namn som är vanliga i vilka länder, kan påverka ett vänskap-
ande.  

En av killarna följer i scenen ovan upp Latifes undran om namn. Robin 
visar att både han och hans mamma har kunskap om det ’typiskt turkiska’ och 
att de därigenom har kunskap om kulturella uttryck och specifikt det uttryck 
som Latife har. Detta återkommer som en del av vänskapandet bland de po-
pulära eleverna i klassen. Att förstå kulturella uttryck som vilken mat, musik 
eller kläder som kommer från vilket land eller region ger status och ökar chan-
serna för att bli inkluderad.  

Ett exempel på detta är när klassen har en vikarie i samhällskunskap som 
en lektion föreläser om hiphop-rörelsen på 1980- och 90-talet i södra Bronx. 
Detta är en lektion som för mig som observatör, inte liknar någon lektion som 
de har haft tidigare. Nu är det ungdomskultur som får stå i fokus. Till skillnad 
från att ofta sitta längst bak och prata med varandra eller någon utanför klass-
rummet via meddelanden på mobiltelefonen så sitter de populära killarna nu 
längre fram i rummet, närmare vikarien och svarar och ställer frågor till före-
läsaren. De är namnkunniga: ”Visst var det Grandmaster Flash and the Furious 
Five som gjorde den?” De kan ge pricksäkra referenser ”precis som The Wai-
lers” [populärt reggaeband] och de reciterar sång- och raptexter. När de hän-
visar till sin kunskap om populärkulturella uttryck får de gillande blickar och 
bekräftande klappar på axeln eller ett ”mhm” från sina vänner runt omkring 
dem. I denna situation passar de in i rollen som den kunniga, engagerade och 
motiverade eleven. Detta kan sägas vara en del av deras sätt att göra vänskap. 
Att visa att de har kunskaper i ämnen som oftast inte är en del av det centrala 
innehållet i skolan. De kunskaper som efterfrågas under denna lektion är inte 
de som efterfrågas annars. Temat under denna lektion sticker ut.  
 Det exempel som visar elevernas kulturella kunskap och vad som händer 
när ett ovant tema tas upp på en lektion, av en vikarie, pekar också på hur 
förändrade maktförhållanden kan förändra händelserna i ett scenrum. Det är 
viktigt för de populära killarna att i sitt vänskapande ha kunskap om särskilda 
populärkulturella företeelser.  

Med hjälp av min presentation kan de populära elevernas vänskapande 
sammanfattas på följande sätt. Genom att använda skolans scenrum och dess 
publik kan de populära eleverna forma ett lokalt kändisskap. Detta kändisskap 
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kan också uppstå genom att eleverna ofta är en del av de rykten som går i 
klassen och på skolan vilket ger ett stort informationskapital. De visar lojalitet 
med varandra genom retsamt samspel och de formar sin konstellation genom 
att dra gränser mot de elever i klassen som har låg status. De visar att de hör 
samman med hjälp av gemensamma populärkulturella intressen och kun-
skaper om kulturella uttryck. Samtidigt som de skapar gemenskap genom att 
referera till kulturella uttryck som kan sticka ut från en majoritetskultur repro-
ducerar de traditionella könsnormer som en del av sitt vänskapande.   

Den kulturkonsumerande konstellationens vänskapsskript  
I den kulturkonsumerande konstellationen deltar sex tjejer. Deras samtal refe-
rerar ofta till böcker de läser, musik de lyssnar på, tv-serier de ser och tv-spel 
de spelar. Intresset för populärkultur finns i samtliga konstellationer men i 
denna konstellationen är detta särskilt framträdande.  

Konstellationen är emellanåt uppdelad i två delar och nedan presenteras 
först den vänskap som görs i konstellationens kärna, mellan eleverna Iris, Aya 
och Bodil. Sedan beskriver jag vänskapandet mellan Dilara, Sally och Wilma. 
Även om scenerna nedan delar upp konstellationen i två umgås de oftast alla 
tillsammans under mitt fältarbete. När endast de tre elever som ingår i kärnan 
umgås så sker vänskapandet med större fysisk och emotionell närhet än vad 
den gör när alla sex elever närvarar.   

Spellista med Seinabo Sey som lojalitet och intimitet  
I Solgården har Iris, Aya och Bodil i vanlig ordning placerat sig längst bak vid 
borden närmast lärarrummet. Där sitter de tätt tillsammans runt ett bord. Som 
så ofta i denna konstellation så spelar Bodil upp sin favoritmusik, sin spellista 
från Spotify med låtar som Younger av Seinabo Sey i hörlurarna. Iris och Bo-
dil delar på hörlurar från Bodils mobiltelefonen men Iris har inte satt in luren 
i örat utan håller den i handen. Då frågar Bodil: ”Varför lyssnar du inte?” Och 
Iris svarar: ”Ja men Aya har ju inget att lyssna med!” Som att om endast Iris 
och Bodil lyssnade på musiken så skulle det exkludera Aya från vänskapandet. 
Genom att hålla i hörluren men inte sätta in den i örat kan Iris vara lojal med 
både Aya och Bodil. Hon tar emot luren från Bodil men hon fortsätter också 
att umgås med Aya. Det här är ett sätt för denna konstellation att vänskapa 
som är genomgående. De exkluderar aldrig någon i denna kärna av tre.  

De tre deltagarnas vänskapande kännetecknas av känslo- och tankemässig 
närhet. Iris förklarar: 

 
Det är som att vi tänker samma sak, vi behöver liksom inte säga något. Vi förstår 
varandra och gillar att vara liksom fåniga och gör miner och så. Det är bara så vi 
är.  
 

Mina fältanteckningar beskriver hur deras vänskap kan iscensättas:  
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Iris, Bodil och Aya är som mest ’in i varandra’, de sitter som vanligt fysiskt nära 
och är uppsluppna i samtalet som pågått ett tag. 

 
De skapar en intim zon i det offentliga rummet, en ”utåt sluten och inåt relat-
ionsarbetande dyad” (Ganetz, 1992, s. 222), eller i detta sammanhang, en trio. 
Denna intima zon omringas ofta av de andra deltagarna i konstellationen, Di-
lara, Sally och Wilma.  

Vänskapande via populärkulturella referenser 
Längst bak i Solgården, nära dörren till klasslärarnas rum sitter Wilma, Dilara 
och Sally vid ett bord. De är i full gång med att diskutera en bok som alla i 
klassen fått i uppgift att läsa. Följande går att läsa i mina videoanteckningar:  
 

Sally försöker vässa sin blyertspenna för att få den perfekta udden så att hon kan 
anteckna det som sägs. Hennes kropp är ihopsjunken över två pennvässare som 
ligger framför henne på bordet som hon alternerar mellan. Dilara tittar på Sally 
medan den ena pennvässaren går varm ”that one won’t work” säger Dilara med en 
tydlig brittisk accent. Sally får igång vässaren och replikerar triumferande ”engi-
neer”, som att hon har all den ingenjörskunskap som krävs för att få igång vässaren. 
Sally tar ut pennan från vässaren och försöker med fingrarna ta bort skräp från 
udden för att få den helt perfekt. Dilara tittar koncentrerat på Sallys projekt ”varför 
gör du inte bara så här?” menar hon och sträcker sig efter pennan som Sally har i 
sina händer. Sally gör då en snabb rörelse bort från Dilara för att visa att hon vill 
fixa pennan själv utan Dilaras assistans. Dilara släpper Sally och den vässade pen-
nan med blicken och vänder sig i stället mot Wilma. Närmast förnärmat men upp-
blandat med skratt säger hon ”okej då, då kan du ha en dålig penna då” och Sally 
skrattar med henne.  
 

När Sally är inbegripen i pennvässning menar Dilara att hon skulle klara det 
bättre och att hon därför kan vara till hjälp för sin vän. Hjälpen tas inte emot 
och Sally poängterar med ord och kropp att hon kan själv, hon har tillräckligt 
med ingenjörskompetens för att slutföra projektet.  

Det vänskapsskript som de utgår ifrån föreskriver att de ska kunna säga att 
de är bättre än de andra och därför erbjuder hjälp. När hjälpen inte tas emot 
spelar Dilara skämtsamt förnärmad. Det kan sägas att hon blir försatt i en si-
tuation där hennes sociala fasadarbete (Goffman, 1959) riskerar att misslyckas 
eftersom Sally inte vill ta emot hennes hjälp. Dilara vill visa sig hjälpsam och 
tänker att detta är på sin plats men Sally vill klara sig själv. Att erbjuda hjälp 
och att klara sig själv, som en del av deras vänskapsskript, kan skapa en roll-
konflikt. Ska Dilara vara den hjälpsamma eller respektera Sallys autonomi? 
Genom att skämtsamt spela upp en förnärmad min kan dock Dilara rädda sitt 
ansikte och parera rollkonflikten. Hjälpsamhet och självständighet blir viktigt 
i vänskapandet, två element som kan tala emot varandra.   

Wilma, som under vässningsscenen har varit koncentrerad på det som hän-
der på sin mobilskärm, blir nu inropad i samtalet. Dilara vänder sig mot henne 
och säger: ”Hallå Wilma!” Wilma tittar upp och ger Dilara en frågande blick 
och höjer sina ögonbryn. Inte för att ifrågasätta det som Dilara just har sagt 
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till Sally utan mer för att hon inte har varit inbegripen i vad som har utspelat 
sig och därför inte vet hur hon ska engagera sig i samtalet. Dilara kommenterar 
detta genom att skämtsamt men samtidigt ursäktande säga ”okej då, det var 
ingenting”. Detta kan ses som ytterligare ett socialt fasadarbete, hon hanterar 
Wilmas oengagerade hållning i samtalet.  

Dilara får Wilmas uppmärksamhet med hjälp av detta och tillsammans fort-
sätter de samtalet. Dilara kommenterar skrattandes Wilmas ifrågasättande 
blick: ”Du bara, what the fuckin’ why?” Wilma svarar med att skratta och po-
sera på ett sätt som är en referens till en tv-serie som de båda just nu tittar på. 
”Alltså det är som på den här Ouran High School Hostclub” säger Dilara. De 
är överens om att Wilma hänvisar till en romantisk mangakomedi i skolmiljö 
med fokus på gränsöverträdelser gällande vad som anses manligt och kvinn-
ligt. 

Dilara och Wilma fortsätter uppspelt att referera till serien och deras roll-
konflikt blir löst genom dessa populärkulturella referenser. Wilma går in i rol-
len som en av karaktärerna, hon fäller ner huvudet mot bröstet, tittar oskulds-
fullt upp och för sedan den ena axeln fram och byter sedan och tar den andra 
axeln. Medan axlarna pendlar fram och tillbaka slänger hon med sitt långa hår. 
För mig ser det ut som en iscensättning av vad som kan anses vara ett tradit-
ionellt ’flickigt’, oskuldsfullt och samtidigt utmanande kroppsspråk som de 
skrattar igenkännande åt. Skrattet blir en bekräftelse på att de delar tolkningen 
av Wilmas kroppsspråk, det är en gestaltning av en av karaktärerna i tv-serien.   

Dilara kommer på en idé: ”Varför har vi ingen hostclub här [i skolan]?” I 
serien är en hostclub en konstellation av de mest populära killarna i skolan 
som flörtar med skolans tjejer. Umgänget i denna konstellation är även ett 
sammanhang där dikotomin tjejer/killar under seriens gång blir ifrågasatt ef-
tersom huvudpersonen som av en slump blir inbjuden till klubben är tjej som 
ikläder sig, både bokstavligt och kulturellt, rollen som traditionell kille. Detta 
kommer att förvirra de könsroller som i klubben anses statiska, som att en kille 
förväntas visa tuffhet och inte kunna prata om känslor. Dilara vänder sig till 
Sally ”huh?” och till Wilma ”huh?”, med amerikanskt uttal och önskar att även 
de engagerar sig i frågan om en hostclub på skolan.  

Referenser och iscensättningar från serien kommer om vartannat, det är Di-
lara och Wilmas vänskapande som just nu står i fokus i samtalet. Sally sitter 
fortfarande med sin penna och tittar upp och skrattar ibland åt Wilma och Di-
laras träffsäkra referenser. Wilma söker efter en hänvisning till serien men 
kommer inte på hur just denna scen från serien utspelar sig ”men du vet vad 
jag menar” säger hon till Dilara. ”Ja, jag vet exakt” svarar Dilara som då åter-
igen spelar upp en scen från serien, ”I’m sorry, I didn’t mean to Angeli”. Hon 
lyfter upp handen i ögonhöjd, likt ett kärl, som taget ur Hamlets ”to be or not 
to be” och ställer om rösten så att det blir tydligt att rollkaraktären i scenen är 
djupt ångerfull. Dramat är känslosamt och drabbande men avslutas med skratt 
från alla tre elever, som om att det överdrivet teatraliska i den spelade scenen 
är komiskt. Dilara fortsätter:  
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Ja, och så kommer ett sånt där moment (eng), nått sånt där romantiskt och alla bara 
har börjat gråta. Men inte jag. Alltså jag fattar inte varför folk gråter när de kollar 
filmer? Jag grät till och med inte på Titanic. Jag grät bara på grund av kolsyra från 
min cola.  

 
Wilma nickar och flikar in ”ja, jag med” när Dilara berättar om vad hon tycker 
om andras gråtande. När Dilara berättar om kolsyran reagerar dock Wilma 
”yeah right”, hon ifrågasätter att Dilara verkligen inte blev rörd av filmen Ti-
tanic, en amerikansk romantisk katastroffilm från 90-talet. Sally, Wilma och 
Dilara börjar skratta åt Dilaras attityd till känslosamma scener. Wilma lägger 
ironiskt till ”ja, visst, det var colan ja. Javisst.” De fortsätter att skratta till-
sammans och Sally frågar då om de har varit med om att få kolsyra i näsan 
vilket både Wilma och Dilara har och samtalet går då över till kolsyrans 
kroppsliga effekter och i vilken ålder de fick börja dricka läsk för sina föräld-
rar.  

Dilara, Sally och Wilma gör flera referenser till populärkultur i sitt kultu-
rella framträdande. De gör inte bara dessa referenser i tal utan de spelar även 
upp scener från aktuella tv-serier, både med tal och kroppsspråk. Eleverna be-
kräftar att de andra har spelat upp scenerna på ett sätt som stämmer överens 
med deras egen tolkning av det ursprungliga dramat. Vänskap görs genom 
populärkulturella referenser som tolkas på liknande sätt. De visar på så sätt att 
de hör samman.  

Vänskapande i den kulturkonsumerande konstellationens kärna bärs av en 
känslomässig och fysisk närhet. Exemplet med mobiltelefonen och hörlurarna 
visar hur vänskapsidealet om lojalitet görs i denna konstellation. Ingen ska bli 
utesluten. Inte ens när de ska lyssna på sin favoritmusik. Konstellationens pe-
riferi visar att referenser till populärkultur är centrala i det gemensamma skrip-
tet. Scener från tv-serier och filmer som alla känner till spelas regelbundet 
upp. De kan använda dessa referenser eftersom de gör liknande tolkningar av 
hur karaktärerna i en serie är eller vad de gör och på ett sömlöst sätt används 
populärkulturen i skolvardagens vänskapande. Eleverna i denna konstellation 
framför sitt kulturella framträdande utanför klasskompisarnas blickar och sät-
ter sig gärna långt bak i Solgården eller på den plats i klassrummet som ger 
minst publik. 

Den framåtsyftande konstellationens vänskapsskript 
En av de fem konstellationerna i klassen består av både tjejer och killar. Denna 
konstellation kallar jag för den framåtsyftande konstellationen eftersom de 
ofta pratar om mål och framtida planer. Stress inför vilket gymnasium de har 
möjlighet att komma in på och samtal om var de önskar befinna sig på en 
framtida arbetsmarknad är vanligt förekommande. Dessa samtal formas i ett 
scenrum där betyg ofta bestämmer vilket gymnasium det är möjligt att komma 
in på efter årskurs nio.  

Eleverna i den framåtsyftande konstellationen idrottar på fritiden. De spelar 
fotboll, tennis, rider och åker longboard. De diskuterar dock inte matchresultat 
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under skoltid som andra konstellationer gör. Så även om de idrottar på fritiden 
är sport inte ett gemensamt samtalsämne.  

Konstellationens kännetecken stämmer in på vad Hiltunen (2017) beskriver 
som en grupp elever som är omtyckta, accepterade och respekterade av andra 
i klassen. Hiltunen beskriver dessa elever som att de tillskrivs hög social status 
bland sina klasskamrater. Det jag har sett i mitt material är dock att när försök 
görs att få vara med i nya vänskapanden, så försöker elever oftast bli del av de 
populära elevernas gemenskap, vilket behandlas i kapitel sju, åtta och nio. I 
denna avhandling har jag valt att se de populära eleverna som elever med hög 
social status eftersom deras vänskap är åtråvärd. Dock stämmer det att ele-
verna i den framåtsyftande konstellationen, till skillnad från de populära ele-
verna, är omtyckta. Klasskompisar och lärare respekterar och accepterar dem.  

”Kontakter är allt” 
I Stockholm är konkurrensen om gymnasieplatser hård. Vilket gymnasium 
eleven kommer in på påverkar även framtidens möjligheter att vänskapa vilket 
Greta berättar om:  
 

Jag vill börja på en annan skola än de andra [i klassen], vill liksom träffa nya män-
niskor, få nya kompisar. 

 
Greta, liksom de andra i den framåtsyftande konstellationen, samtalar om 
långsiktiga mål, om hur erfarenheter och nya kontakter kan vara gynnsamma 
för framtiden. Hilda berättar: 
 

Kontakter är allt [för att lyckas i arbetslivet], det spelar ingen roll hur höga betyg 
du har om du inte har kontakter.  
 

I deras vänskapande blir således studieresultaten inför gymnasiet och jobbut-
sikter viktigt. Det kan därför sägas att den lojalitet som är en del av vänskaps-
idealet, inte bara gäller dåtid och nutid. För denna konstellation blir lojalitet 
och gemenskap i framtiden även viktig.  

Ambitioner och konkurrens 
Ytterligare ett exempel på att deltagarna i denna konstellation ofta har framti-
den i fokus är en scen där tre av eleverna träffas under en slöjdlektion. En gång 
i veckan har eleverna slöjd och här lär de sig om ursprunget till olika material, 
hur textilindustrin fungerar och vad som händer när tyg återanvänds. Den 
mesta tiden denna termin går dock åt till att sy tröjor. Idag, den första dagen i 
december 2014, sitter tre elever ur den framåtsyftande konstellationen, Alma, 
Gail och Greta på rad vid ett långt arbetsbord som går längs slöjdsalens föns-
tervägg. De klipper ut mönster, tråcklar och syr. De andra eleverna från klas-
sen sitter utspridda vid bord bakom de tre tjejerna och syslöjdsläraren går runt 
till de som räcker upp handen för att få stöd i tröjprojektet de blivit tilldelade.  
 Jag frågar om jag får sätta mikrofonen på Gretas tröja och hon säger ja. När 
mikrofonen är fäst vid tröjan säger hon ”alltså jag känner mig som en sådan 
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här i ett tv-program” och syftar på att mikrofonen blir en del av deras konver-
sation. Alma fortsätter ”jaha en sån här, ja, vad heter det…?” och Greta säger: 
 

Ja, en sån här reporter. En programledare, det ville jag bli när jag var liten men 
jag vet att det är omöjligt.  

 
Alma frågar sig ”[ville du bli programledare] när du blir liten eller när du blir 
stor?” som att hon märker Gretas ord. Greta svarar ”alltså när jag var liten 
ville jag bli det när jag blir stor”. ”Jaha, då fattar jag, du ville bli det när du 
blev stor, jaha.” Alma frågar alltså Greta vad hon egentligen menar när hon 
berättar om sina barndomsdrömmar. Frågan blir dock mer ett tillrättavisande, 
som att Alma vill poängtera att Gretas meningsbyggnad och syftning är fel. I 
stället för att Greta svarar ”du vet ju vad jag menar”, likt Wilma gjorde i sce-
nen ovan och på så sätt undviker tillrättavisningen väljer hon att rätta sitt eget 
uttalande. Att rätta varandra när språket inte används korrekt, enligt gramma-
tiska regler, är återkommande i deras vänskapande. På så sätt kan de visa en 
förtrolighet med det svenska språket vilket är en del av en akademisk tradition 
vilket förbereder för en hög utbildning och som ger ett kulturellt kapital. De 
blir en konstellation som verkar för att skapa en emotionell atmosfär av att 
framtiden tillhör dem. Det kan även sägas vara ett kollektivt socialt fasadar-
bete (Goffman, 1959) eftersom de månar om att alla i konstellationen ska 
kunna vara legitima deltagare i denna framåtsyftande konstellation där akade-
miska färdigheter är viktiga.  

Medan de pratar arbetar de med sina tygstycken som ska bli tröjor, Greta 
och Gail, som sitter till vänster om Alma vid bordet tittar ner på handarbetet 
medan Alma riktar sin blick mot sina vänner. Alma undrar: ”Men är inte det 
svårt [att bli programledare]?” Greta svarar ”jo, det är skitsvårt, det är nästan 
omöjligt alltså...”. Då vänder sig Gail mot sina vänner och lägger till ”…alltså 
journalist?” Och Greta fyller i ”ja, journalist”. Gail fortsätter: 
 

Ja, alltså det förvånar mig att det ens finns journalister, är det någon som kan bli 
det?  
 

Alma skrattar åt Gails drastiska fråga. Det blir en kort paus, sedan fortsätter 
Gail: 

 
Ja, men det skulle inte förvåna mig om du [Greta] blev det för du är så himla 

ambitiös. 
  
Alma fyller i ”ja, du är så här ambitiös och så är du så här tävlingsinriktad”. 
Då frågar Greta: ”Och varför ska man vara tävlingsinriktad om man ska vara 
programledare?” Hon tittar upp, ler oförstående och gör en paus i sitt tråck-
lande. Alma svarar: ”Ja, men du tävlar ju med alla andra som vill bli det [pro-
gramledare].” ”Jaha” replikerar Greta förstående. Alla tre skrattar åt Almas 
tolkning av vad Gretas tävlingsinstinkt kan göra för karriären. När skratten har 
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ebbat ut säger Greta: ”Nä, men man ska inte satsa på att bli journalist” Alma 
svarar då: ”Men om du skulle vilja bli det, då skulle du kunna bli det.” Gail 
frågar då Alma:  
 

Men vad är det nu du skulle vilja bli? Ja, just det, du vill ju bli en sådan här krimi-
nalare. 

 
Alma småskrattar åt detta faktum, en tolkning kan vara att hon skrattar för att 
detta yrkesval sticker ut i deras konstellation eftersom de andra, utifrån tidi-
gare samtal jag kunnat observera och lyssna till, ser sig själva som marinbio-
loger, jurister eller läkare, det vill säga, professioner med en historia och med 
hög status. Greta utbrister då: 
   

Ja men det är ju jättebra! Då ska ju du och jag starta ett företag nu. Jag, juristen 
och du, kriminalteknikern.  

 
Då hänger Gail på i samtalet igen.  
 

Jag och Marta [en annan elev i den framåtsyftande konstellationen] har sagt att vi 
ska sponsra varandra för att hon ska bli politiker och jag ska bli marinbiolog och 
då ska hon vara med i min kampanj för korallreven och hon ska då supporta detta 
med sin politik.  

 
De tittar på varandra och skrattar, smått imponerade, tillsammans med Gail, 
åt de påhittiga och väl uttänkta framtidsplanerna. Det blir sedan en kort paus i 
konversationen och de återgår till att koncentrera sig på sina nästan färdiga 
tröjor. 

Eleverna i denna konstellation pekar på det betydelsefulla med det framtida 
yrkesvalet. De reflekterar även över vilka möjligheter och begränsningar ar-
betsmarknaden bjuder. De kan själva uttrycka missmodighet gällande sina yr-
kesdrömmar men de andra i konstellationen är då snabba på att ingjuta mod 
och tillförsikt. De är lojala med varandras drömmar. Allt är möjligt gällande 
yrkeslivet. I detta framtida liv ser de varandra som kollegor och samarbets-
partners. Att vänskapa även framledes är en del av deras vänskapande. De har 
storslagna gemensamma planer för sig själva, även om de även visar ödmjuk-
het inför eventuella svårigheter. Men de vet även hur de ska uppnå sina fram-
tida mål i yrket.  

”Skolan är till för sådana som oss” 
Likt de flesta scener som jag spelat in med videokameran så är denna grupp, 
under slöjdlektionen som presenteras ovan, engagerade i skoluppgifterna som 
lärarna ger. Och de utför uppgiften på det sätt som läraren har tänkt sig. Flera 
gånger under fältarbetet tänker jag att de elever som deltar i denna konstellat-
ion har knäckt koden till den dolda läroplanen, det vill säga ”vad som egent-
ligen händer bakom det som till synes sker” (Broady, 1981, s. 5). Vad jag 
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menar med detta är att eleverna i denna konstellation har kunskap om hur lä-
rarna vill att de ska vara och vad de ska göra under lektionstid och att skolans 
centrala innehåll är anpassat för dessa elever, det vill säga, för de som har 
föräldrar med akademisk bakgrund i välsedda professioner. Detta är dock 
ingenting som bara jag ser. Tio minuter in i det kulturella framträdandet ovan 
pratar eleverna om vem som har det lätt och vem som har det svårt i skolan. 
Alma sammanfattar denna diskussion med: ”Ja, det är liksom så, att skolan är 
till för sådana som oss.”  

Eleverna i denna konstellation är omtyckta, respekterade och accepterade 
av de runt omkring. Detta kan bero på att de just passar in i den roll som de 
förväntas ta i skolan. De passar in i bilden av den goda eleven, det vill säga 
den diskursivt önskvärda eleven som är målinriktad och ambitiös. Och när 
grundskolan är klar har de målet i sikte och vägen dit är redan känd. Även om 
fokus för denna avhandling inte är klassreproduktion så blir denna dimension 
synlig i elevernas vänskapande. Att gränser för vänskap dras utifrån socioe-
konomiska parametrar finns även i tidigare studier av vänskap (se exempelvis 
Ambjörnsson, 2004; Goedecke, 2018; Kahlin, 2008, Vincent, m.fl., 2018b). 

Storlek och utrymme 
Det är 12 elever i denna konstellation vilket är fler än vad det är i de andra 
konstellationerna. De andra konstellationerna är även könshomogena. Köns-
heterogeniteten men fram för allt storleken kan medverka till att denna större 
konstellation inte tycks ha ett behov av att förhandla och dra sociala gränser 
gentemot andra konstellationer. Det har nämligen visat sig att ju fler personer 
som finns i en konstellation desto lösare är konsensus kring vilka gemen-
samma erfarenheter, vilka scenrum som ska refereras till och vilka ”intellek-
tuella gåtor” som ska lösas (Hannerz, 1982). Det vill säga, när konstellationen 
är större kan ett vänskapande bli mer tillåtande eftersom det finns fler erfaren-
heter och värderingar att relatera till, det finns alltså fler och en större variation 
av referenser att hänvisa till när vänskap ska iscensättas.  

Utifrån mitt material vill jag nyansera Hannerz uttalande eftersom jag 
tycker mig se att de elever som deltar i denna större konstellation kan dela in 
sig i mindre konstellationer där vänskapsskriptet kan bli trångt, det vill säga 
att det krävs specifika referenser för att vänskapa. Ett exempel på detta är föl-
jande scen. Fem av tjejerna i konstellationen sitter vid ett av borden i Solgår-
den och pratar om de flygresor de gjort. Anne berättar:  

 
Men alltså på Thai Air är det så god mat, jämfört med till exempel SAS, jag älskar 
att flyga med Thai Air.  
 

Då svarar Ebba: 
 

Jag gillar nog American Airlines eller British Airways bäst, de har så himla sköna 
säten och bra filmer.  
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Här blir det betydelsefullt i deras vänskapande att kunna referera till de lång-
väga resor som de har gjort. På så sätt blir skriptet trångt i relation till vilket 
socioekonomiskt kapital familjen har. Att referera till kontinentala flygresor 
kräver resurser. Elever med knappa ekonomiska resurser får alltså inte plats i 
detta vänskapande.  
 Det som kan räknas som en relativt stor konstellation i klassen må alltså ha 
ett mer rymligt skript för hur vänskap ska iscensättas men en stor konstellation 
delar även upp sig i mindre sådana som då också kan forma ett skript för vän-
skap som kräver ekonomiskt kapital och väldigt specifika kulturella kapital. I 
denna konstellation är det sålunda interna gränser inom konstellationen som 
träder fram snarare än att de gör tydliga gränsdragningar utåt mot andra kon-
stellationer. Kanske är även detta en fråga om klass. De är trygga med sin roll 
i skolan, de gör elev på rätt sätt och ser högstadiet mer som en anhalt på vägen 
till livet utanför skolan. 

Viktigast för denna konstellations vänskapsskript är att de har visioner om 
framtida studier eller karriärer, att de ser sina vänskaper som utsträckta i tid. 
Att tid är en del av det kulturella framträdandet i denna konstellation handlar 
alltså inte främst om en relationshistorik utan om ett nu där framtiden disku-
teras. Eleverna i denna framåtsyftande konstellation lyckas att nå upp till må-
len i de två parallella bedömningsstrukturerna de möter i skolan. De bedöms 
som både den goda vännen och den goda eleven. De får höga omdömen utifrån 
båda bedömningsskalor vilket annars har visat sig vara svårt (Bliding, 2004; 
Strandell, 1994; Tellgren, 2004). Eventuellt kan dessa omdömen bidra till att 
de känner tillförsikt inför framtiden och att de tillsammans kan forma sina 
framtidsdrömmar utan att störas av ouppnåeliga krav varken gällande sociala 
relationer eller betyg.  

När denna konstellation jämförs med andra i klassen blir det synligt att del-
tagandet i konstellationerna även kan ses ur ett klassperspektiv. I vänskaps-
skriptet blir höga studie- och yrkesambitioner och referenser till fotboll och 
ridning samt till långväga utlandsresor viktiga. Det är ett tecken på att kultu-
rella kapital formas i vänskapandet såväl i skola som på fritiden och att vän-
skapande också bidrar till att reproducera sociala ojämlikheter (Vassenden & 
Jonvik, 2019).  

Den inbördes olika konstellationens vänskapsskript  
I denna konstellation – den inbördes olika – deltar sex killar. När jag under en 
intervju frågar Harald varför de är vänner berättar han: 
 

Alla vi kom från andra skolor så vi hittade liksom varandra därför, det var vi som 
blev över liksom.  

 
Det verkar som att eleverna i denna konstellation har denna gemensamma 
självbild, att de är udda, i bemärkelsen att de inte passar in i någon annan 
konstellation utan ”blev över”.  
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Skript format av olikheter  
Eleverna i denna konstellation umgås nästan uteslutande med varandra under 
skoltid, men enligt utsago inte ofta efter skolan. Deras samtal kan ofta kretsa 
kring att försöka kartlägga den sociala ordningen inom den egna konstellat-
ionen. Ordningen utgår inte från en hierarkisk idé utan handlar om att de upp-
fattar varandra som olika med skilda roller: 
 

Ja, men du är typ den här smarta i gruppen och jag är typ den här som retas eller 
vill ha rätt. 

 
Det verkar finnas ett intresse av att formulera vilka olika roller de har i kon-
stellationen och de är intresserade av hur de andra uppfattar rollerna men har 
inget synligt behov av att placera varandra i en hierarki. Att kartlägga de in-
bördes rollerna i konstellationen är ett av de diskussionsämnen de har under 
rasterna, ett ämne där de sällan kommer överens och i vilket de både höjer och 
sänker sig själva i relation till de andra.  

Ett skript som är löst i kanterna  
Till skillnad från de populära elevernas konstellationer gör den inbördes olika 
konstellationen inte symboliska gränsdragningar till ett centralt element i sitt 
vänskapande. På så sätt finns det inga gränser att bevaka eller som skiljer de 
med låg status från dem med hög. De skillnader som deltagarna belyser är 
snarare individuella skillnader inom konstellationen. Att de inte drar dessa 
gränser kan bidra till att de i denna grupp varken implicit eller explicit talar 
om ett vi eller ett dom. De konstaterar att de alla är olika, att det inte finns ett 
tydligt vi, eller kanske snarare att deras vi ligger i deras olikheter.  

Att eleverna i denna konstellation inte är inbegripna i samma aktiva gräns-
dragningar som exempelvis de populära eleverna verkar göra att de heller inte 
blir lika påverkade som deltagarkonstellation när andra konstellationer byter 
skepnad. Detta kan bero på att de är en relativt nyformad konstellation i jäm-
förelse med andra konstellationer. Deras umgänge påbörjades i årskurs sju 
medan de flesta andra träffades under låg- eller mellanstadiet. Utifrån denna 
tidsaspekt har deltagarna i konstellationen inte hunnit utarbeta ett tydligt och 
stramt skript för sitt vänskapande vilket gör att gränsdragningar inte blir 
centralt i deras skript. Deras skript är löst i kanterna vilket gör det svårt att 
specificera var gränserna går.  

Att eleverna i denna konstellation inte är bland de populära i klassen gör 
också att de inte har något att försvara eller att förlora om en social ordning 
förändras. Det minskar behovet av att vara göra dramatiska gränsdragningar 
till en del av vänskapandet.  

Lokala doldisar  
I sitt iscensättande av vänskap har de ofta ett högt tonläge, de försöker över-
rösta varandra med argument för vad som är bäst för en text, vad som är ett 
bra tv-spel eller vem som egentligen sa vad i den senaste politikerdebatten på 
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tv. Även om deras diskussioner är högljudda placerar de sig dock inte, som de 
populära eleverna, så att de får resten av klassen som publik. De sätter sig 
istället där de kan vara själva och har överhuvudtaget inte mycket kontakt med 
övriga elever i klassen förutom under grupparbeten. Till skillnad från de po-
pulära eleverna i klassen, som kan beskrivas som lokala kändisar, kan eleverna 
i denna konstellation beskrivas som lokala doldisar. Nu ska jag presentera en 
scen där tre av eleverna från konstellationen agerar, Ludde, Lucas och Harald. 

Jämlikhet i diskussioner 
De två eleverna Ludde och Lucas sitter i Solgården och Lucas läser högt från 
en roman som Ludde håller på att skriva. Ludde får beröm för sin berättelse 
”den här är fan bra ju!” säger Lucas smått förvånad och med beundran. Ludde 
är inte riktigt nöjd med ordval i romanen: 
 
  Jag tycker inte det låter så bra med militärbunkerköket, ska det inte bara stå köket? 
 
 Lucas svarar:  
 

Jo, men det låter jättebra, då vet man ju direkt vad man är, på en militärbas. 
 
De fortsätter prata om handlingen i den påbörjade romanen och Harald som 
sitter en bit bort och som vanligtvis umgås med Ludde och Lucas, blir inropad 
i samtalet. ”Det kan ju heta så här [ohörbart], eller vad tycker du Harald?” 
frågar Lucas och Harald svarar:  
 

Ja det är bra men det kan bli lite oseriöst, det är bättre med bunkerbädd. 
 
Han ställer sig upp och går från det bord där han har suttit och arbetat själv 
med en skoluppgift och ställer sig över det bord där Ludde och Lucas sitter. 
Han stöttar upp sig med två händer på bordet. ”Nähä, för det är likadant som 
att säga [ohörbart]” replikerar Lucas som nu verkar ha tagit över besluten för 
Luddes roman vilket Ludde verkar tycka är underhållande. Ludde sitter bred-
vid Lucas och småskrattar åt hängivenheten och de starka åsikterna om språ-
kanvändningen i romanen.  

Harald däremot blir skämtsamt irriterad på att Ludde håller fast vid sin 
åsikt. Ofta är det så i konstellationens kulturella framträdanden, att Ludde till 
varje pris vill ha rätt och övertyga de andra, oavsett ämne. De diskuterar ofta 
med stor intensitet uppblandat med skratt och lättsamhet. Vanligtvis är det 
Ludde och Harald som tar mest plats i dessa diskussioner medan de andra tittar 
på och bekräftar eller ifrågasätter de olika ståndpunkterna.  

Harald fortsätter ”men åh, Ludde”, han småskrattar, himlar med ögonen 
och skakar på huvudet och alla de tre eleverna skrattar åt det som kan tolkas 
som ett låtsasbråk där de vill övertyga på ett underhållande sätt. ”Men alltså 
seriöst” fortsätter Harald ”helst ska det bara vara ett ord” varpå Lucas bekräf-
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tar ”ja”. ”För då blir det…” Harald ska motivera sitt uttalande men blir avbru-
ten av Lucas ”hey” säger han som att det här enda ordet det söker skulle vara 
just ”hey”. Hans förslag är dock ett skämt och de skrattar tillsammans. ”Mäh, 
på svenska!” säger Harald.  

Scenen visar att diskuterandet är betydelsefullt för konstellationens vän-
skapande. Till skillnad från vänskapandet i den framåtsyftande konstellat-
ionen gör killarna i den inbördes olika konstellationen språkanvändningen till 
en diskussion, ett vägande fram och tillbaka. Den som är författare får både 
ris och ros för sina formuleringar och initierade utvärderingar görs så som 
vilka ord som passar i vilka sammanhang och hur läsaren ska uppfatta texten. 
När en elev inte kan komma in i samtalet med nya iakttagelser om texten kan 
han istället skämta och på så sätt fortsatt vara en del av vänskapandet. 

Olikhet och ofarlighet  
Det blir en kort paus och Lucas tittar ner på sin text som också den ska bli en 
roman och frågar sedan: ”Men vad heter den här dimensionen nu igen…?” 
Harald reagerar med att fråga sig: ”Mäh, tänker du göra om den här…” Som 
att han vet vad Lucas roman i nuläget handlar om och att det här med ’dimens-
ioner’ skulle göra att han nödgades skriva om hela sin text. Som svar på Lucas 
fråga flikar Ludde in: ”Universum?” 

Lucas hör dock fel när Ludde svarar på frågan om vilken dimension de letar 
efter. Han upprepar frågande Luddes uttalande ”hasch?” Alla tre skrattar åt 
idén att skriva om knark. Skrattande föreslår Harald: ”Ja, du kan ju skriva om 
så här marijuanahallucinationer.” De skrattar vidare och skrattande föreslår 
Lucas: ”Nej, vi döper den till the mama.” De andra får något nytt att skratta 
åt. ”Mamman som gjorde allt” lägger Lucas till. Och skrattet fortsätter. Efter 
en stunds samtal med skämtsam ton börjar de tala om innehållet i Luddes ro-
man och interaktionen pendlar mellan en upprymd diskussion, underhållning 
och hur romanen kan bli så bra som möjligt.   

Sist handlar det kulturella framträdandet alltså om droger. Genom att 
skratta högt åt idén att avhandla droger i de texter som de skriver visar de att 
detta ämne inte är något som någon förväntar sig av dem att behandla, inte ens 
de själva. Droger är förknippade med fara, den undre världen och laglöshet 
vilket ligger långt ifrån den självbild dessa elever har. Förslaget blir därför 
komiskt.  

Denna konstellation gör den jämlika diskussionen till en del av sitt vän-
skapande. De kartlägger sina roller i konstellationen utan referens till en hie-
rarkisk statusordning. De poängterar snarare sina olikheter vilket bygger upp 
deras kollektiva identitet som ”de som blev över”. De bekräftar varandra ge-
nom komplimanger och genom att skoja om varandras typiska drag. Deras 
vänskapande sker oftast utan direkt publik. Däremot kan två av eleverna i kon-
stellationen vara aktörer medan de andra eleverna då blir publik som recense-
rar det kulturella framträdandet. I många hänseenden gör denna konstellation, 
genom handling, referenser till ett vänskapsideal. De agerar jämlikt och de är 
generösa och tillgivna och lojala med varandra olika projekt.  
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Nu har jag i grova drag presenterat hur klassens deltagarkonstellationer 
vänskapar. Det finns dock elever i klassen som inte deltar i någon konstellat-
ion och det är dessa elever jag nu kommer att beskriva.  

Sociala satelliter 
I klassen finns det elever som är ofrivilligt ensamma. Dessa elever benämns i 
forskning om ungdomskulturer ibland som isolates (Eder, 1995). Jag menar 
att en sådan benämning blir missvisande eftersom de inte är isolerade från 
eller oberoende av de övriga eleverna i klassen utan definieras utifrån sin re-
lativa plats, likt de deltagarkonstellationer som jag har beskrivit ovan. I av-
handlingen väljer jag istället att kalla de för sociala satelliter eftersom de be-
finner sig i ett socialt sammanhang men likt en satellit, bokstavligen eller i sin 
tankevärld, rör sig i en omloppsbana kring de elever som befinner sig i cent-
rum för händelser i klassen. Det finns ett fysiskt eller ett mentalt avstånd mel-
lan satelliter och klassens konstellationer.  

De sociala satelliterna flyttar runt i scenrummet och bland konstellationer 
eftersom det har blivit svårt för dem att få plats någonstans. De tillhör inte 
någon av konstellationerna förutom under enstaka lektioner eller situationer 
under rasterna. I mina fältanteckningar går det att läsa: 

 
När det blir ’fria dagar’ [där eleverna inte har regelrätta lektioner] verkar det som 
att de ’fladdriga eleverna’ [de jag nu kallar sociala satelliter] tappas bort. Var är 
till exempel Ika och Hamid idag när det är grupparbete utomhus? 
  

När eleverna inte befinner sig i lärarnas närhet eller i ett för eleverna nytt scen-
rum kan alltså en social satellit försvinna från klassen. Ofta händer detta i för-
flyttningar mellan att eleverna får instruktioner i klassrummet till att de ska 
hitta ett scenrum utanför skolan där de ska genomföra ett grupparbete. För-
flyttningar och förändring av scenrum kan därför sägas märka ut klassens so-
ciala satelliter och på så sätt även klassens konstellationer.  

I likhet med klassens deltagarkonstellationer är satelliternas deltagande i 
den sociala ordningen i klassen inte statisk och när en elev inte är satellit 
längre, påverkar det elevernas konstellationer och även de andra satelliterna i 
klassen. Satelliterna är inte utan agens utan deltar i den sociala ordningen i 
klassen i likhet med andra elever. De gör försök till vänskap, de utmanar vän-
skapsskript och de är del i att förändra etablerade sociala ordningar vilket 
kommer att bli möjligt att se i kapitel sex, sju, åtta och nio.   

Jag ser alltså satelliternas plats i den sociala ordningen på samma sätt som 
deltagarkonstellationerna, nämligen att satelliterna och konstellationerna exi-
sterar i relation till varandra. Satelliterna fungerar exempelvis som hjälp för 
konstellationerna att förstärka sina gränser. Och satelliterna skulle inte vara 
satelliter om det inte fanns konstellationer. 
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I likhet med de populära killarna och tjejerna har satelliterna en central plats 
i avhandlingens empirikapitel eftersom deras vardag kan peka på vilka kultu-
rella element som formar elevernas vänskapande. När en satellit gör försök till 
att vänskapa eller ifrågasätter ett vänskapsskript kan vänskapandets kulturella 
element framträda. Satelliten som kretsar kring en deltagarkonstellation kom-
mer stundtals nära konstellationen och då förtydligas konstellationens skript 
för vänskap eller så omformas gränsen för vem som deltar i konstellationen.  

Nu har jag presenterat hur klassens konstellationer vänskapar samt presen-
terat innebörden av sociala satelliter. Vänskapandet i detta kapitel iscensätts 
utan större störningar. Till skillnad från senare kapitel genomsyras vänskap-
andet i detta kapitel av en självklarhet och att det verkar på aktörerna och 
publiken att det som händer och sägs känns rätt. Vänskapsskripten är inte ifrå-
gasatta och ingen konstellation eller enskild elev behöver försvara eller för-
klara sig i förhållande till upplevda störningar av deltagarkonstellationens för-
givettagna gränser. Vänskapandet flyter på utan dramatiska avbrott.  

För att få en bild av vänskapandets scenrum beskriver jag i det följande de 
rum i vilka eleverna tillbringar sin skoltid samt hur lärarna har valt att dela 
upp eleverna.  

Vänskapens rum: Skolan och konsthallen  
Scenrummet är socialt i sin karaktär (Alexander, 2011; Goffman, 1959; 
Halldén, 2007). Det möjliggör och begränsar elevernas handlingar. På så sätt 
blir rummet en viktig del av hur vänskapande formas. 

Den klass som jag följer tillbringar sin tid i, en från andra elever avskild 
del av skolan förutom när de går till matsalen då de kan säga ”hej” till ett 
syskon eller någon de läser modersmål med. På så sätt görs dessa elevers vän-
skapande oftast mitt bland klasskompisarna men i frånvaro av andra elever på 
skolan. Så att, istället för att ha lika god insyn i andra klassers vänskapande 
och konstellationer av elever kommer de nästan uteslutande i kontakt med hur 
vänskap iscensätts i deras egen klass. Eftersom de flesta av eleverna har gått i 
samma klass under en längre tid är de också vana vid de sätt som vänskap görs 
i klassen.  

Den del av skolan som eleverna befinner sig i består av en samlingssal med 
tre omkringliggande klassrum, ett personalrum och ett förråd. Klassens sam-
lingshall har jag valt att kalla Solgården. Solgården men också ett av de klass-
rum som ligger vägg i vägg med Solgården kommer att spela centrala roller i 
empirikapitlen.  

I Solgården finns det inga fönster i standardhöjd utan ett stort ljusinsläpp 
från fönster i taket. Under vintern är dock solljuset sparsamt oavsett lokal. 
Detta tycks påverka eleverna, de blir tröttare och uttrycker ett behov av sov-
morgon och kortare skoldagar. Behovet av ljus och sömn är återkommande 
teman när jag intervjuar eleverna. Eftersom eleverna inte i samma utsträck-
ning vill tillbringa raster och håltimmar utomhus under vinterhalvåret blir 
också deras fysiska utrymme mindre under denna period. Detta gör att de olika 
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konstellationerna av elever i klassen har mer kontakt under de mörka måna-
derna och även att jag med min kamera har lättare att få tillgång till elevernas 
vänskapande. Deras scenrum och distansen till en tänkt publik kan därför sä-
gas minska vid mörker, snö och regn. Det är möjligtvis således ingen slump 
att majoriteten av de situationer som presenteras i till exempel kapitel sex ut-
spelar sig mellan oktober och mars, då klassens alla vänskapanden befinner 
sig i ett scenrum där det alltid finns publik och där publiken ofta är medveten 
om hur vänskapandet i klassen har sett ut bakåt i tiden, vilket skapar förvänt-
ningar på relationsarbetet. Deras minnen av hur relationsarbetet i klassen har 
sett ut påverkar alltså deras vänskapande samt vad de förväntar sig av framti-
dens relationer.  

Eftersom skolbyggnaden som så många andra 1970-talsskolor i Sverige, är 
byggd i tegel, är ljudvolymen i skolans lokaler ofta hög, så också i Solgården. 
Här kan det vid vissa tillfällen befinna sig elever från hela klassen för en lärar-
genomgång, ett nationellt prov eller en håltimme och vid andra tillfällen sitter 
det endast en eller två elever i salen. Ibland är Solgården helt tom när alla 
elever är inne i respektive klassrum. Den enda gången det är någon i Solgården 
som inte tillhör klassen är när personal vill få tillgång till förråd eller dylikt 
som endast går att få tillgång till via gården. Eleverna i klassen har alltså Sol-
gården som ett någorlunda exklusivt scenrum.  

Det finns en utgång från Solgården som leder till resten av skolan, till ett 
trapphus som leder till fler klassrum, matsalen, personalrummet, skolskö-
terska, skolkurator och skolans huvudingång. Ovanför Solgården finns det en 
inramande balkong som går längs tre av väggarna. Här kan elever och lärare 
från skolan betrakta eleverna i årskursen. Ibland är det någon som ropar ’hej’ 
och eleverna i samlingshallen blir antingen glada över tillropet eller skriker 
tillbaka att de blir störda.  

När eleverna befinner sig i Solgården finns en känsla av att vara på en scen 
eller att vara övervakad, i synnerhet eftersom all skolpersonal går förbi på bal-
kongen på väg till personalrummet. Detta kan märkas genom att eleverna då 
och då avbryter vad de håller på med, för att inte riskera att någon från bal-
kongen ska se dem. Eleverna kan även använda de som är på balkongen (klas-
sens elever var sällan på balkongen själva) som åskådare när de behöver ett 
skratt eller applåder som reaktion på ett skämt eller en underhållande situation.  
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Nedan är min karta över Solgården.  
 

 
 
Elevernas NO-lektioner, musiklektioner, slöjd samt idrott- och hälsa lektioner 
hålls i en annan del av skolan och då lämnar eleverna området vid Solgården. 
Deras hemkunskapsundervisning är förlagd till en annan skola dit de kan ta en 
15 minuters promenad eller tunnelbanan. Dessa förflyttningar och byte av 
scenrum, dessa mellanrum, ger andra förutsättningar för elevernas vänskap-
ande än det i klassrummet.   

På rasterna och håltimmarna går de ibland, mestadels killarna i klassen, till 
uppehållsrummet där det finns fika att köpa. Här kan de också spela biljard 
eller pingis, läsa tidningar eller sitta i de stora sofforna och prata. Under lunch-
rasten går eleverna då och då till matbutiken eller pizzerian i centrum, oftast 
om skolmaten inte är till deras belåtenhet.  

Under de varma månaderna går eleverna, både tjejer och killar från olika 
elevkonstellationer i klassen till fotbollsplanen som ligger på promenadav-
stånd från skolan. Här spelar de elever som tränar fotboll på fritiden medan de 
flesta som följer med gör det för att sporadiskt titta på spelet men främst för 
att prata med sina kompisar vid utkanten av fotbollsplanen där de samlas i 
klungor.  

På fotbollsplanen kan de som inte vanligtvis umgås spela tillsammans me-
dan eleverna utanför planen umgås i etablerade konstellationer. På sidan av 
fotbollsplanen avhandlas allt från pågående intriger till framtidsdrömmar. Ele-
verna rör sig alltså mellan olika rum och deras vänskapande pågår mellan och 
i dessa scenrum. Jag får på så sätt se deras vänskapande som ett vardagens 
drama och som en process som rör sig mellan scenrum, relationer och tid. 
Elevernas vänskapande utanför klassrummet görs bland annat vid sidan av 
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fotbollsplanen, medan pizza äts i stadsdelens centrum, under retsamma sam-
spel i Solgården eller under gemensamma promenader. För att forma sin vän-
skap använder de sig av de scenrum som finns tillgängliga i skolan men också 
av meningsfulla ting i skolans rum och framför allt i Solgården där de till-
bringar majoriteten av sin tid i skolan.  

Under två veckor, i början av höstterminen år 2014, ska en del av eleverna 
arbeta med ett projekt i en lokal utanför skolan som jag kallar för Konsthallen. 
Här är det liv och rörelse hela dagarna även om de rum, inuti den större loka-
len, som eleverna har blivit tilldelade inte har lika mycket ruljangs som övriga 
utrymmen. Konsthallens arkitektur gör det möjligt för eleverna att inte behöva 
trängas på samma yta som de ofta gör i Solgården. Det finns flera våningar 
och på de olika våningarna finns det flera rum eller större lokaler att vara i. 
Det finns flera in- och utgångar och därför märks inte elevernas entré eller 
sorti lika mycket som i Solgården. I Konsthallen finns det caféer där eleverna 
dricker kaffe latte för att samtidigt sjunka ner i en stor soffa eller vid ett café-
bord och engagera sig i projektarbetet. På grund av lokalernas storlek i Konst-
hallen kan eleverna välja att dra sig undan och på så vis inte vänskapa med 
lika stor publik som i skolan. 

De lokaler som eleverna befinner sig i under projektarbetet är främst till för 
vuxna och ligger i den centrala delen av stan där kommers och kontor trängs, 
scenrum som även de är till främst för vuxna. På så sätt kan förflyttningen från 
Skogaskolan till Konsthallen också ge en känsla av erkännande, högre status 
och vuxenhet.  

Rummens tillgängliga rekvisita  
Skolan är full av rekvisita som är tillgänglig för eleverna i deras kulturella 
framträdanden och vänskapanden. Här lyfter jag upp rekvisita som eleverna 
skapar mening kring i Solgården där de oftast befinner sig under skoltid.   

Solgården är omringad av elevernas skåp. Här pågår ett aktivt vänskapande 
eftersom det oftast är just vid skåpen som eleverna möts mellan lektionerna. 
På vilken plats i scenrummet en elev har sitt skåp påverkar alltså vem de har 
möjlighet att vänskapa med under rasterna. En av de första frågorna som ele-
ven My ställer till en lärare när eleverna intar Solgården efter sommarlovet är 
”har man kvar sina skåp?” och när lärarna bestämmer att eleverna som har 
skåp på övre raden (vilken gör att de kan stå upp i stället för att sitta ner när 
de ska komma åt skåpet) ska byta till den nedre efter jullovet säger Klara till 
läraren: ”Du vet att det kommer bli bråk med Alfred [en annan elev] om skå-
pen?” Alfred har uttryckt flera gånger att han vägrar att ha ett skåp på nedre 
raden. Detta kan tolkas som att när de står upp kan de få auktoritet och på så 
sätt respekt. Jämfört med när de behöver gå ner på knä för att nå sitt skåp och 
underkasta sig lärares och skolans makt samt förlora i platstagande gentemot 
övriga elever. På så sätt blir inte bara var eleven har ditt skåp betydelsefullt 
för status och respekt utan även på vilken höjd skåpet är placerat.  
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Längs Solgårdens ena långsida finns en liten scen som är upphöjd några 
centimeter ovanför golvet. Scenen används av lärarna vid en genomgång eller 
föreläsning, av eleverna vid presentationer av exempelvis grupparbeten och 
som fristad i ofta förekommande kullekar. Bredvid scenen finns ett piano där 
de populära tjejerna i klassen, elever som tar stor plats i Solgårdens ljudbild 
ibland sitter och spelar kända poplåtar men de blir oftast nertystade av lärare: 

 
Viktoria och Klara sitter och plinkar på pianot, tror det ska vara den här Mariah 
Carey-låten om jul de försöker spela, den som de lyssnat på och sjungit under klas-
sens julförberedelser. Ljudet blir högre och högre. Elever från klassen går förbi 
dem utan att säga något tills Emma kommer och sätter sig bredvid Klara. Nu sitter 
tre populära tjejer vid pianot och alla tre låter händerna gå upp och ner för pianot 
vilket gör att en lärare som står längre bort i Solgården ropar: ”Hallå där, vi försö-
ker faktiskt jobba här borta!”  

 
Den plats som upptas av de populära tjejerna vid pianot skapas ofta när de 
sitter där och, ibland spelar men ibland bara pratar. Det är som att det blir en 
zon inom vilken de populära eleverna vänskapar och där andra elever nästan 
aldrig befinner sig. Detta händer även när de populära killarna sitter vid pia-
not: 
 

Det verkar vara vissa platser i Solgården som är ”paxade” av olika grupper. Som 
att det aldrig är några andra än de populära killarna som sitter under 
whiteboardtavlan, att det bara är Ted och hans gäng som sitter vid bordet närmast 
Solgårdens utgång och att det bara är de populära eleverna som verkar få ta plats 
vid pianot.   

 
Det är som att tingen i rummet, så som en whiteboardtavla eller ett piano mär-
ker ut en yta i Solgården som sedan, informellt och utan synliga gränser, end-
ast kan användas av vissa deltagarkonstellationer i klassen. Tingen märker ut 
sociala revir. Pianot kan då ses som ett kulturellt meningsfullt ting, en rekvi-
sita, som för det etnografiska ögat och med ett kulturpragmatiskt perspektiv 
ger ledtrådar till vem som deltar i de populära elevernas konstellationer. Via 
att studera händelser vid pianot kan det alltså bli tydligt vilka elever som är 
placerade högt uppe i klassens popularitetshierarki.  
 Dessa ”paxade” platser blir även intressanta då de sociala satelliterna, un-
der min tid i fält, aldrig har någon plats i scenrummet där de kan utgå från att 
de kan träffa någon att vänskapa med. De elever som deltar i en av klassens 
konstellationer har en sådan plats i exempelvis Solgården. De platser som 
finns till för klassens satelliter är ofta de som finns över när konstellationerna 
har satt sig till ro på deras outtalade bestämda plats.  
 Hur eleverna förflyttade sig mellan dessa platser kan också peka på klas-
sens inbördes statushierarki. De konstellationer som tilldelas hög status, så 
som de populära eleverna har förtur till platser i exempelvis Solgården. Om 
den inbördes olika konstellationen sätter sig nedanför whiteboardtavlan i Sol-
gården, där de populära killarna ofta sitter och de populära killarna kommer 



 111 

in i Solgården, flyttar sig de inbördes olika killarna för att ge rum till eleverna 
med högre status. Omvänt, att de populära killarna ger utrymme för eleverna 
i den inbördes olika konstellationen händer aldrig under fältarbetet. På så sätt 
gör förflyttningarna, mellan placeringar i scenrummet och rummets rekvisita, 
att den sociala ordningen i klassen synliggörs.  

Lärarnas gruppindelning  
Under min tid på fältet är klassen uppdelad i tre mindre studiegrupper vilket 
betyder att eleverna tillbringar mer tid med vissa klasskompisar än andra. 
Detta gör att en del elever har större möjlighet att vänskapa än andra. Grupp-
indelningar påverkar vänskap (Frank, m.fl. 2013). De elever som är i samma 
grupp kan helt enkelt lättare bli vänner. Indelningen är motiverad av lärarna 
utifrån hur eleverna presterar i relation till de kunskapskrav som finns för års-
kurs åtta, en uppdelning utifrån administrativa ramar (Garpelin, 2003). Denna 
administrativa uppdelning kan kulturellt förstås som en social gränsdragning 
mellan de elever som presterar enligt skolans krav och de som inte gör det. 
Lärarnas uppdelning kan således skapa ett vi och dom vilket kommer att bli 
synligt i kapitel åtta.    

Eleverna flyttas ibland från en studiegrupp till en annan under terminernas 
gång beroende på hur de enligt lärarna presterar i skolarbetet. Det går cirka 20 
elever i grupp 1 och i grupp 2 samt 15 elever i grupp 3. Även om grupperna 
av lärarna benämns med siffror har eleverna i den tredje gruppen hittat på 
andra namn. Eleverna i grupp ett och två kallas för ”de smarta” av den tredje. 
Den tredje gruppen har många nedlåtande namn för sig själva, ”Fandi, kom in 
i sär-gruppen!” hörs till exempel ropas på väg in i klassrummet.  

I denna tredje grupp går det alltså cirka 15 elever. Antalet varierar över tid. 
I den mindre gruppen finns det en tjej och resten är killar, de två andra grup-
perna består av ungefär hälften tjejer och hälften killar. I den tredje gruppen 
går de elever som enligt lärarna behöver mer stöd i studierna än majoriteten. 
Enligt eleverna uttrycker lärarna att eleverna får bättre möjlighet att koncen-
trera sig i en mindre grupp. Grupp ett och två delas ofta upp i mindre grupper 
vid exempelvis grupparbeten eller andra skolprojekt.  

Även om ’grupper’ kan ses som stabila över tid och vara fasta uppdelningar 
väljer jag att kalla dem just grupper eftersom jag vill särskilja dem från ele-
vernas konstellationer då grupperna ofta är motiverade av kunskapsnivå eller 
tillgång till utrymme i skolan, alltså utifrån de ramar som organisationen sko-
lan erbjuder. Dessa grupper förändras under den tid jag befinner mig i fält och 
justeras efter elevernas önskan och lärarnas tankar om vilken uppdelning som 
fungerar bäst för skolarbetet. De är dock mer stabila men fram för allt mer 
uttalade än elevernas inbördes organisation.  

Samtidigt som lärarnas uppdelningar och gränsdragningar kan dra gränser 
mellan elever arbetar lärarna medvetet med elevernas sociala relationer och 
klassens sammanhållning. Under perioder har exempelvis eleverna uttalade 
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bestämda platser i matsalen och de delas in i grupper med syfte att inte repro-
ducera symboliska gränser. Vid avslutningar och innan andra lov kan lärarna 
även genomföra övningar och lekar för att stärka elevernas sociala band och 
förståelse för varandra. Under mitt fältarbete upplevde jag att lärarna var väl 
medvetna om relationsarbetet, med tillhörande inkludering och exkludering, 
som försiggick i klassen. Vissa gånger hade de möjlighet att stanna upp och 
arbeta med klassen i syfte att få en trygg social atmosfär och andra gånger 
hade de inte den möjligheten.  

Denna presentation visar att det inte bara är deltagarkonstellationerna som 
eleverna formar som påverkar vem som kan bli vän med vem. Även lärarnas 
administrativa uppdelningar påverkar vänskapandet. Konstellationer, grupper 
och vänskaper är föränderliga. Vissa vänskaper kan dock vara stabila under 
en längre eller kortare tid utifrån hur skolvardagen organiseras av lärarna. Ett 
vänskapande har större chans att under en tid bli stabilt om vännerna placeras 
i samma studiegrupp eller har gjort samma språkval.  

Avslutande kommentarer 
Detta första empiriska kapitel visar hur elevernas vänskapande pågår utan 
märkbara störningar eller ifrågasättanden och vilka element som då blir bety-
delsefulla. Skolan som fysiskt scenrum gör att eleverna gör sin vänskap inför 
en publik vilket gör att den kan recenseras utifrån förväntningar, vänskaps-
ideal och de deltagarkonstellationer som eleverna formar. I detta rum deltar 
eleverna i konstellationer som blir till genom att de samlas kring gemensamma 
intressen, ett delat meningsskapande och utifrån vilken social status de har i 
klassen. Deltagarkonstellationerna och de sociala satelliterna, det vill säga de 
ofrivillig ensamma eleverna, blir till i relation till varandra och är beroende av 
hur andra elever i klassen drar eller inte drar symboliska gränser. Skolan som 
organisatoriskt rum ger också förutsättningar för elevernas vänskap genom att 
från början placera dem i samma klass och sedan, genom lärarnas försyn, dela 
upp eleverna i grupper utifrån exempelvis skolprestation. Skolans organise-
ring kan sägas dra sociala gränser mellan eleverna. Gränser som har inverkan 
på deras vänskapande eftersom eleverna får större möjlighet att forma vän-
skapsrelationer med de elever som presterar på en liknande nivå som de själva.  

Konstellationerna iscensätter vänskap utifrån respektive skript. Vissa kon-
stellationer refererar mer till kulturella normer gällande kön eller klass än vad 
andra gör. Andra hänvisar ofta till kulturella uttryck och populärkultur och i 
konstellationen tillskriver eleverna dessa referenser liknande mening. Ele-
verna i en konstellation kan även forma ett gemensamt skript genom att till-
skriva inbördes olikheter betydelse.  

I iscensättningarna använder eleverna den rekvisita som finns tillgänglig i 
rummet. En del av eleverna använder sladdar från deras mobiltelefonhörlurar 
som fysiskt vänskapsband och flyttar stolarna nära varandra för att visa emot-
ionell närhet.  
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 Även tid kopplat till publikens närvaro har betydelse i elevernas vänskap-
ande. De flesta elever har varit åskådare till varandras iscensättningar av vän-
skap under låg- och mellanstadiet och i vissa fall så långt tillbaka som till 
förskolan. Detta skapar förväntningar på hur vänskap ska göras bland eleverna 
i nuet. Elever hänvisar också till ett framtida vänskapande vilket gör att loja-
litet inte bara behöver ses som en del i ett pågående vänskapande utan även i 
elevernas planerade framtida vänskap.     
 I de deltagarkonstellationer som jag följt har jag sett att de ofta är upp-
byggda av en kärna och en periferi. De elever som ingår i kärnan är de elever 
som iscensätter vänskap relativt strikt utifrån konstellationens skript. De som 
befinner sig i periferin kan ibland frångå den egna konstellationens sätt att 
vänskapa och i stället iscensätta vänskap utifrån andras skript. Därmed kan det 
också bli lättare för elever i konstellationens periferi att delta i flera olika kon-
stellationer. Kanske kan det vara så att eleverna som inte strikt följer den egna 
konstellationens skript får svårt att inta en ledarposition men däremot har ele-
verna i periferin eventuellt större frihet att röra sig mellan olika sätt att väns-
kapa och mellan olika vänner.  
 Jag har nu presenterat hur eleverna vänskapar och pekat på hur scenrum, 
rekvisita, publik och kulturella normer och vänskapsideal är en del i detta vän-
skapande. Nu går jag vidare till att visa hur gränsdragningar används i elever-
nas vänskapande.  
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Kapitel sex. Vänskapande och gränsdragningar 

Detta kapitel behandlar hur gränsdragningar används i elevernas vänskapande. 
I detta gränsdragningsarbete kommer det även att bli synligt hur gränser kan 
tillskrivas olika mening beroende på sammanhang. De gränser som dras kom-
mer i detta kapitel att illustreras genom en elevs försök till att vänskapa med 
de populära killarna i klassen. Denna elev kallar jag Hamid och är en av klas-
sens sociala satelliter. Kapitlet fokuserar på följande frågeställning: Hur drar 
eleverna gränser när de vänskapar? Det centrala i kapitlet är med hjälp av vad 
och hur eleverna drar symboliska gränser när försök till vänskap görs. I ka-
pitlet både lyckas och misslyckas ansatserna till vänskap utifrån målet om in-
kludering i den populära killkonstellationen. I detta kapitel blir det tydligt att 
elever refererar till en kollektiv bakgrundsrepresentation gällande en social 
konstruktion av kön, i synnerhet maskulinitetsnormer, när gränser ska dras. 
Underrubrikerna i de olika scenerna synliggör min förståelse för och analys 
av hur gränsdragningarna analytiskt kan förstås. Det vill säga, vad som utma-
nar, stärker, drar och pekar ut de gränser som görs i interaktion och som formar 
elevernas vänskapande.  

Kapitlet börjar med att teckna en bakgrund till de händelser som står i fokus 
i kapitlet. Därefter följer fem scener som på olika sätt illustrerar hur gränser 
dras när vänskapsförsök görs. 

En social satellit i klassen 
Hamid har gått i klassen sedan förskoleklass. Under dessa år har han inte varit 
någon självklar del av någon deltagarkonstellation. Han brukar förflytta sig 
mellan olika konstellationer i klassen men är ofta även ensam under skolda-
gen. Vänskap är lika viktigt för Hamid som för hans kompisar. Under en in-
tervju förklarar han att den bästa dagen är när han ”kan hänga med kompisar”, 
både kompisar som han tillfälligt umgås med i skolan och de vänner som bor 
i hans grannskap.  

Hamid berättar för mig att han bråkade mycket med killarna i klassen under 
mellanstadiet. Nu är det annorlunda, enligt egen utsago ställer han inte ”till 
med lika mycket bråk” och han har ”blivit lugnare”. När han under en intervju 
berättar om detta är det med stolthet vilket han visar genom att sträcka på sig 
och tala som han befinner sig inför en större publik än endast mig och min 
diktafon, nästan som ett kungörande. Han, liksom de populära killarna i klas-
sen (vilka han försöker vänskapa med) är inte främmande för att ta till våld 
om det behövs. Han är stark och kan försvara sig själv. Att bli lugnare med 
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åren anknyter till ett utvecklingspsykologiskt narrativ om mognad som han 
delar med andra i klassen. Föreställningar kan alltså få verklig effekt på hur 
eleverna ser på sig själva och kan vara deras förklaring till förändringar i deras 
agerande. Detta narrativ ligger nära till hands eftersom eleven deltar i utveckl-
ingssamtal och ibland kan kulturella uttryck för en ungdomskultur avfärdas 
med att det bara är en fas7.  

Under perioder umgås Hamid med klasskamraten Josef som även han, likt 
en satellit kretsar kring elever och deltagarkonstellationer i klassen. De vill 
vara i närheten om en lucka uppstår där de, åtminstone för en stund, kan få 
tillgång till vänskapande. Likt Hamid är det oftast de populära killarna som 
Josef riktar försöken mot. Det vänskapande Hamid och Josef gör när de är 
själva, utan direkt insyn av de populära killarna, är jämlikt. Det vill säga, de 
agerar utifrån att de befinner sig på samma statusnivå i klassen och de inklu-
derar varandra i skämt och samtalsämnen. Denna till synes jämlika relation 
utmanas när de vill vänskapa med klassens populära killar. Josef och Hamids 
vänskapande förändras när uppsättningen av aktörer och publik skiftar.  

Under fältarbetet noterar jag att Hamids klasskompisar frekvent drar en 
gräns mot honom. Ett exempel på detta är att elever i klassen kunde uppleva 
Hamids agerande som ”jobbigt” eftersom han vid flera tillfällen skickar oöns-
kade meddelanden och vänskapsförfrågningar på Instagram eller Snapchat 
(sociala plattformar på nätet) till dem. Hans klasskompisar suckar stundtals åt 
att de upprepade gånger kontaktas av Hamid, ”men åh, kan han sluta eller?”. 
De struntar oftast i att svara på hans meddelanden eller så försöker de ”blocka” 
honom (blockera ifrån att meddela sig med dem). Klasskompisarna verkar 
alltså inte uppskatta hans kontaktsökande och därför kan hans vänskapsförsök 
i detta sammanhang anses som misslyckade. 

Att Hamids försök inte lyckas kan bero på att klassen länge har dragit en 
symbolisk gräns mot Hamid som de fortsätter att befästa, att det är en del i de 
flesta deltagarkonstellationers skript. Denna gräns kan förstärkas genom att de 
som tar emot hans förfrågningar (och eventuellt hela klassen) har en viss vän-
skapskultur på de sociala plattformar de använder. Det vill säga, att fråga nå-
gon om denna vill bli vän görs på ett specifikt sätt. Vad som anses som rätt 
sätt kan dock vara något som endast syns om en elev gör fel. Tydligt blir att 
Hamids försök blir tolkat som fel för hans försök lyckas inte.  

I detta kapitel presenteras, i likhet med de digitala vänskapsförsöken som 
Hamid gör ovan, ett vänskapande där gränsdragningar mellan vem som får 
plats och vem som inte får plats i en gemenskap görs synliga. Genom dessa 

                                                   
7 Risken med detta perspektiv är att skolan kan missa den komplexa interaktion som tillsam-
mans skapar mening och (om)formar identiteter (se Danby, 2009). Det finns även en risk att 
missa hur kulturella element inverkar på vänskapande och ungdomskulturens roll i skolan 
(Cromdal, 2009; Lindgren, 2009; Payne & Ridge, 1985). 
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gränsdragningar blir det möjligt att se vad som är centralt i (särskilt) de popu-
lära killarnas vänskapsskript. I kapitlets analyser blir kulturella normer och 
symboliska gränsdragningar centrala.    

Scen ett: Att utmana och befästa gränser i en social 
ordning 
I denna scen befinner sig eleverna och jag i ett av de klassrum som angränsar 
till Solgården. Det är förmiddag i mitten av november 2014 och på agendan 
står medeltiden. Läraren står framme vid katedern och har just presenterat 
lektionsupplägget.   

Eleverna Jemal, Oskar och Hamid sitter tillsammans vid ett bord och ska 
svara på frågor som de har framför sig. Jemal och Oskar umgås ofta med de 
populära killarna i klassen men är i periferin av den populära konstellationen 
med killar. De tilldelas på så sätt relativt hög status av klasskamraterna. I vi-
deoanteckningarna från dagen går att läsa:  
 

Vid bordet pratar Jemal och Oskar om demokrati vilket är ett centralt begrepp för 
den uppgift de fått. Även eleverna runt omkring dem, uppdelade i mindre grupper, 
diskuterar dagens tema. I klassrummet hörs ett lågmält sorl. Samtalen i grupperna 
är under överinseende av läraren då diskussionen ska betygssättas. Läraren går 
långsamt mellan borden och stöttar eleverna med frågor och idéer. Två meter ifrån 
Hamid, Jemal och Oskar sitter jag med min kamera och följer deras grupparbete.  

Medan Jemal och Oskar diskuterar har Hamid sjunkit ner i sin stol och är på 
gränsen till att ramla av, ner under bordet framför honom. Han läser instrukt-
ionerna för uppgiften tyst för sig själv och märker inte att Jemal och Oskar re-
dan har börjat diskutera. Efter någon minut lyfter Hamid blicken och frågar: 
”Vadå, har vi börjat?” Jemal och Oskar säger ingenting men de tittar på Hamid 
med höjda ögonbryn och frågande blick. Dels för att Hamid inte verkar ha kon-
troll över situationen och dels för att Hamid vill mena att han, Jemal och Oskar 
bildar ett ”vi” vilket de inte håller med om. För dem är det nämligen uppenbart, 
som i de flesta situationer, att Hamid inte är en av dem.  

Hamid har alltså förstått att övningen har börjat och vill vända upp de lapparna 
på bordet framför dem så att begrepp från medeltiden som läraren har delat ut, 
ska bli möjliga att läsa. Han vill vara med i grupparbetet tillsammans med Jemal 
och Oscar. När han gör en ansats till att vända på en lapp blir han stoppad av 
Oskar som föser bort Hamids hand och säger: ”Hallå, man ska inte vända på 
dem” och Hamid tar snabbt bort handen.  
 
Jemal och Oskar fortsätter att prata om feodalsamhällen och adeln utan att in-
volvera Hamid i uppgiften. Hamid har nu lyft blicken och satt sig upp i stolen. 
Han upprepar då och då vad de säger, som en bekräftelse, men får ingen upp-
märksamhet för detta. Det är som att han inte finns vid bordet. Han blir osynlig. 
Hamid flackar med blicken och biter sig i läppen. Det uppkommer en paus i 
Jemal och Oskars redogörelser och Hamid ser sin chans. Det är inte en chans 
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att visa sitt engagemang för läraren eftersom de är på helt andra sidan rummet. 
Det är ett försök att komma in i Jemal och Oskars samtal genom att ställa en 
fråga: ”Jag har fortfarande inte förstått vad adeln är, varför hade de så mycket 
pengar fast de inte jobbade?”  

 
Då händer något i det sociala samspelet vid bordet. Hamid blir genom frågan 
inbjuden till samtalet.  

 
Jemal och Oskar kastar korta blickar mot Hamid och ger (honom) ett svar men 
utan att titta åt hans håll. Kunskaper om status och ekonomi flödar fram men 
orden är svåra att uppfatta eftersom de två eleverna pratar i mun på varandra. 
Trots att det var Hamid som ställde frågan verkar svaret inte vara riktat mot 
honom. Hamid skrattar åt den plötsliga svada av ord men tystnar snabbt när han 
märker att varken Jemal eller Oskar skrattar.  
 
Istället för att fortsätta skratta säger Hamid ”men ska vi gå vidare då?” Detta 
ger dock direkt mothugg av Jemal ”vi är inte klara med pesten” säger Jemal 
med eftertryck och fortsätter samtalet med både kroppen och blicken vänd mot 
Oskar.   
 
Då ställer Hamid ännu en fråga: Ja, okey, men hur tycker ni att ’pestmodellen’ 
påverkade på medeltiden? Tror ni att världen skulle ha dött av den?  

 
Jemal reagerar med en fnysning och säger skeptiskt: ”Vad är en pestmodell?” 
Oskar tillrättavisar Hamid, ”pesten” säger han, ”det heter pesten”. Hamid vill 
då förklara och göra sitt uttalande förståeligt och ger flera förklaringar till sitt 
agerande:  
 

Men jag sa pesten, det var du [pekar på Jemal] som sa ’pestmodellen’... ja, men 
jag hann inte prata till punkt… jag hörde inte vad ni sa.” 

 
Från att för en liten stund vara inbjuden till Jemal och Oskars samtal, om än 
inte helt, dras en återigen en gräns mot Hamid och han återgår till att luta sig 
bakåt mot ryggstödet och begrunda det papper med uppgifter som de har fått 
av läraren. Tillbaka till att inte vara en tillfällig del av vänskapandet mellan 
Jemal och Oskar.  
 För att ge en förklaring till vad som händer när eleverna i denna scen drar 
gränser i sitt vänskapande kommer analysen uppehålla sig vid hur en fråga 
dels kan göra så att gränser blir möjliga att överträda och dels kan befästa 
redan dragna gränser.  

Frågor som utmanar gränser 
Situationen ovan börjar med att Hamid blir utesluten ur det samtal som pågår 
mellan Jemal och Oskar inom ramen för grupparbetet. Den symboliska gräns 
som klassen drar mot Hamid upprätthålls av de två klasskamraterna i den 
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grupp som läraren format. Jemal och Oskar gör det tydligt att Hamid inte för-
står övningen. Hamid ställer då en fråga och genom frågan inbjuds han, om 
än endast med korta blickar från Jemal och Oscar, till samtalet.  
 Motivet till att Hamid genom sin fråga för en stund kan få tillgång till ett 
vänskapande kan förstås utifrån att han med sin fråga gör det möjligt för Jemal 
och Oskar att upprätthålla sin högstatusposition i klassen. Detta eftersom frå-
gan skapar utrymme för Jemal och Oskar att visa sina kunskaper, vilket de är 
måna om att göra. Dock inte främst för läraren eftersom ingen av de tre ele-
verna verkar ta notis om när läraren är vid deras bord och när de inte är där. 
De vill visa kunskaperna för varandra och sina klasskompisar.  
 Att få utrymme att kunna visa sina kunskaper gör att de kan upprätthålla 
den bild deras klasskompisar har av dem och som de själva också delar, att de 
är samhällsorienterade och smarta utan att för den skull engagera sig i skolar-
betet. Detta är ett element av de populära killarnas vänskapande, att visa sig 
kunniga och skärpta men samtidigt inte intressera sig för skolämnena (jfr. Wil-
lis, 1977). Att visa ett engagemang för skolan kan innebära att förlora i social 
status eftersom de då inte skulle agera utifrån den position de förväntas göra 
eller som Carolyn Jackson och Steven Dempster (2009) uttrycker det ”resear-
chers have proposed that academic hard work is generally incompatible with 
‘cool’ masculinities in many schools” (s. 341). Att inte intressera sig för de 
ämnen som traditionellt ingår i skolan men samtidigt vara bildad kan alltså 
hjälpa till att befästa de populära killarnas coola och traditionellt maskulina 
roll i klassen.  
 I linje med detta resonemang kan denna scen visa att de två projekten ele-
verna kan sägas ha i skolan, att uppnå akademiska färdigheter och att ingå i 
ett vänskapande, inte går ihop (jfr. Bliding, 2004; Strandell, 1994; Tellgren, 
2004). Det vill säga, för att vara del i de populära killarnas vänskapande be-
höver de visa att de är ointresserade av skolarbetet för att kunna få ta del av 
ett vänskapande. 

Hamids fråga hjälper således Jemal och Oskar att iscensätta de populära 
killarnas skript för vänskap. En av klassens satelliter blir på så sätt ett verktyg 
för de populära killarnas vänskapande. I denna kontext blir det synligt att när 
en social satellit möjliggör vänskap för andra tycks tillfällig inkludering av 
denna elev bli möjlig. 

Dock är utgången av denna inledande scen kanske inte så enkel som jag i 
analysen ovan vill mena. Frågan som Hamid ställer kan ses som en inbjudan 
till ett vänskapande, Hamid tycks uppleva det så eftersom han fortsätter att 
prata med Jemal och Oscar. När de svarar på Hamids fråga är det emellertid 
inte riktat till Hamid. Jemal och Oscar vänder sig inte mot Hamid, de möter 
inte hans blick och vrider inte stolarna för att utvidga scenrummet. Hamid blir 
kvar som publik till Jemals och Oscars vänskapande.  

De populära eleverna Jemal och Oscar tolkar alltså frågan på ett annat sätt 
än Hamid vilket gör att de kan bekräfta den symboliska gräns som klassen har 
dragit mot Hamid. Hamid däremot, vill bjudas in och väljer därför att inte 
uppfatta denna gräns. 
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En fråga behöver dock inte alltid ha denna utgång vilket kommer bli synligt 
i den analys som följer.   

Frågor som befäster gränser 
Utifrån hur Hamid fortsätter att tala till Jemal och Oscar hoppas alltså Hamid 
att han blivit inbjuden till samtalet och föreslår hur de kan gå vidare med upp-
giften. Han blir då tillrättavisad av Jemal. Hamid tillåts inte att ta initiativ som 
påtalar vad andra ska göra, hans tolkning stämmer inte med Jemals och Oscars 
tolkning av situationen. Om de hade stämt överens hade Hamid förstått att han 
inte kan diktera deras gemensamma grupparbete.  

Trots Hamids upplevda inbjudan fortsätter dock Jemal och Oscar samtalet 
utan Hamid. Det är kanske känslan av att ändå inte riktigt känna sig inkluderad 
som gör att Hamid istället börjar skratta åt Jemal och Oscars ordsvada. Men 
de skrattar inte med. Skratt som social inkludering fallerar eftersom det inte 
blev till en kollaborativ händelse. När de inte skrattar med Hamid visar de upp 
att de inte vill forma ett vi med Hamid. Frånvaron av ett gemensamt skratt 
exkluderar (Goodwin, 1990; Tholander & Aronsson, 2002).  

Genom Jemals och Oskars tystnad gör de om Hamids skratt till en kränk-
ning, Hamid har skrattat åt dem, vilket han också gjorde. Hamid räknade dock 
med att de skulle skratta med honom, på det retsamma sätt som de populära 
killarna gör. På så sätt skulle de ha iscensatt vänskap tillsammans. Det som 
hade kunnat bli ett vänskapande blir istället en skymf utifrån hur Jemal och 
Oskar agerar.  

Hamid behöver därför rädda situationen men han kan inte förolämpa dem 
han vill bli inbjuden av. Först försöker han skratta i en oviss situation och efter 
att ha skrattat frågar Hamid om ”pestmodellen”. Dessa reaktioner kan tolkas 
som ett socialt fasadarbete (Goffman, 1959). Han vill rädda sitt ansikte för att 
fortsatt vara en vänbar individ i klassen, det vill säga vara en person som är 
möjlig att vänskapa med. Han vill bli inbjuden till vänskapandet. Den sociala 
satelliten Hamid försöker skapa en ny tolkningsram. Det är dock svårt att styra 
den tolkning som populära elever i klassen gör av en händelse eftersom elever 
med låg status sällan ges tolkningsföreträde. Helt enkelt, att få dirigera tolk-
ningarna, att styra andras intryck av ens agerande underlättas, som Goffman 
(1959) lärt oss, av hög social status. 

Hamids låga status medför inte bara att han inte kan styra andras intryck 
utan även att han ges minimal rörelsefrihet i termer av interaktionsutrymme. 
Jemal däremot, som tillskrivs högre status än Hamid, får framträda genom att 
leda andra. De elever som tillskrivs låg status förväntas följa ledaren, både 
bildligt och bokstavligen. Eleverna förväntas alltså agera utifrån sin plats i 
klassens sociala ordning. Det Hamid, som social satellit, tillåts göra är således 
att ställa frågor som möjliggör för andra att skina och på så sätt kan de stärka 
sin sociala position och iscensätta vänskap.  

Frågan om adeln och deras pengar gör att Hamid upplevde att han inklud-
eras i samtalet och kanske kan det finnas utrymme att göra samma sak en gång 
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till men med en mindre oviss känsla av inkludering? Hamid frågar om ”pest-
modellen”. Till skillnad från sin första fråga försöker Hamid denna gång få 
tillgång till en lärares auktoritet, kunskap och analysförmåga.  

Den auktoritet han vill åberopa kan även vara ett resultat av det skymfande 
han ofrivilligt utförde. Han behöver återfå status för att återigen få delta i vän-
skapandet. Auktoriteten kan eventuellt höja hans status. Han använder sig av, 
en för honom ovan vokabulär, som kan liknas vid en lärares med ord som 
”modell” och ”påverkade”. Hans röstläge och prosodi är inte hans egen, vilket 
jag kan höra eftersom jag träffat honom under en längre tid. Det blir istället 
ett försök till att träda fram som någon med auktoritet på jakt efter fakta och 
kausala modeller. Eleverna upprepar försöken med att anta en lärares auktori-
tet under min tid i fält men det får skilda resultat. I denna scen misslyckas 
Hamid med sitt försök att vänskapa. I kapitel nio kommer detta tilltag att få 
andra konsekvenser. 

Misslyckandet kan förstås som att Hamid iklär sig en statusposition som 
ligger för långt ifrån den underordnade position han har i klassen. Den roll han 
vill axla stämmer inte överens med förväntningarna. Hans första fråga gör att 
de populära killarna får befästa sin sociala status men nästa fråga har inte alls 
samma effekt. Jemal och Oskar visar med ännu större tydlighet än vid Hamids 
första fråga, var gränserna för deras vänskap går. När han träder in i en roll 
med högre status än den som tilldelats och när han ställer en fråga utan att 
möjliggöra för eleverna med högre status att briljera med sin kunskap kan Ha-
mid göras till en person omöjlig att vänskapa med. 

Då försöker Hamid att korrigera sitt felsteg. Med hjälp av ett socialt fasad-
arbete, så som olika former av ursäkter, ”ja, men jag hann inte prata till 
punkt… jag hörde inte vad ni sa”, vill han återigen rädda ansiktet och på så 
sätt fortsättningsvis vara en del i samtalet. Försöket får dock inte önskad ef-
fekt.   

Denna scen visar att eleverna inom ramen för skolarbetet kan dra och upp-
rätthålla symboliska gränser. I det grupparbete som genomförs i scenen gör 
Hamid försök att komma in i det samtal och den gemenskap som finns mellan 
två klasskompisar genom att ställa frågor och genom försök att iklä sig en 
traditionell auktoritetsroll.   

När klassens sociala satellit möjliggör för andra att vänskapa finns alltså 
chansen att i alla fall uppleva inkludering. Medan när han själv träder fram 
som en jämlike förtydligas den etablerade symboliska gränsen. Det kan alltså 
sägas att gränserna inte dras lika skarpt om ett försök till vänskap gör att ele-
ven med hög status får möjlighet att befästa sina statuspositioner och sin vän-
skap jämfört med om ett vänskapsförsök utmanar rådande statuspositioner och 
en social ordning. Utmaningen kan göra att försöket misslyckas.  

Scen två: Att förstärka inre gränser genom yttre 
Nu är jag och eleverna åter i det klassrum där föregående scen utspelade sig 
Det har hunnit bli december år 2014 och det är geografi på schemat.  
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Längst bak i klassrummet, vid samma bord och på en rad, sitter från vänster 
Ika, Tora, Hamid och Edvin. Edvin deltar med självklarhet i den populära 
konstellationen av killar i klassen. Ika är en elev som länge har haft låg status 
i klassen och hon kan likt Hamid beskrivas som social satellit. Tora har en 
historia av att delta i den populära tjejkonstellationen. Efter ett dramatiskt kul-
turellt framträdande tidigare under terminen, vilket beskrivs i senare kapitel, 
vänskapar dock Ika och Tora numera med varandra, det vill säga Ikas sociala 
status i klassen har till mångas förvåning förändrats. Under denna lektion har 
de fått till uppgift att välja ut ett land att lära sig mer om. 

Edvin och Hamid har valt att vara i samma grupp och försöker förstå hur 
de ska lösa uppgiften. Trots Hamids satellitstatus vänskapar alltså Hamid med 
Edvin, en av de populära killarna, i denna scen. Detta har blivit möjligt ef-
tersom de före lektionen hade en diskussion om ett specifikt tv-spel. Ett in-
tresse som Edvin och Hamid delar och som förenade dem innan grupparbetet.  

Vänskapande sker ofta i mellanrum som under raster, mellan lektioner och 
på väg till lunchen. Att prata tv-spel under rasten blev således en inträdesbiljett 
till ett temporärt vänskapande för Hamid som även möjliggörs av samman-
hanget. Vänskapandet kan förstås som temporärt eftersom det är beroende av 
sitt sammanhang och i denna klassrumsscen har Hamid och Edvin inte de 
andra populära killarna som direkt publik. De befinner sig i ett annat klassrum, 
i en annan grupp. Lärarens uppdelning skapar nya möjligheter för vänskap-
ande. Edvin behöver därför inte, som de populära killarna gör när de alla är 
närvarande, dra en gräns mot Hamid som har satellitstatus i klassen. När lekt-
ionen är slut samlas återigen de populära killarna, som de brukar och då är 
risken stor att Hamid återigen blir exkluderad, som en del i de populära killar-
nas vänskapande.  

Sittande vid sitt bord frågar Edvin andra i klassen efter vägledning. De har 
en gemensam gåta att lösa men de förstår inte lärarens instruktioner men de 
får ingen hjälp. Eleven Jemal tillfrågas specifikt eftersom han har rykte om sig 
att vara kunnig (se föregående scen). Jemal är en perifer deltagare i den popu-
lära killkonstellationen och är på så sätt inte lika fast i vänskapsskriptet hos de 
populära killarna. Därför behöver Edvin inte markera den sociala gräns som 
är dragen mot Hamid utan kan bjuda in Jemal i samtalet. Jemal kan få vara 
publik och medaktör i Edvin och Hamids vänskapande men inte de populära 
killarna. När de är närvarande behöver Edvin dra en tydlig gräns för att visa 
att han inte ska sammankopplas med en social satellit. Frånvaron av de övriga 
populära killarna kan av den orsaken möjliggöra Hamid och Edvins vänskap-
ande.  

Det ska också sägas att Edvin och Hamids sätt att ropa ut frågor till sina 
klasskompisar är en del i de populära killarnas vänskapande. På detta sätt kan 
de göras synliga och blir då bekräftade i sitt lokala kändisskap i klassen. Det 
är Edvin som börjar att kasta ut en fråga i klassrummet och Hamid stöttar 
honom med högljudda följdfrågor. Hamid anpassar sitt agerande efter de po-
pulära killarnas skript rörande synlighet i klassrummet. På så sätt kan Edvin 
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och Hamid bli ett vi. De använder följaktligen de element i de populära killar-
nas vänskapsskript som är behjälpliga för vänskapande i just detta samman-
hang. 

Mitt i villrådigheten kring skoluppgiften förändras dock den sociala ord-
ningen. Längst bak i klassrummet, hos Edvin och Hamid, dyker Emma upp. 
Hon är en av de populära tjejerna i klassen och är nära vän till konstellationens 
ledare Klara. Mina videoanteckningar beskriver följande:  

 
Emma dyker upp vid bordet där Hamid och Edvin sitter. Hon ställer sig mitt 
emot Edvin, böjer sig ner över bordet och viskar något och med kupad hand 
över det som sägs skyddar hon informationen som förmedlas in i Edvins öra. 
Det som sägs engagerar dem båda. Hamid sitter bredvid Edvin och försöker bli 
del av viskandet genom att luta sig fram mot Emma och fånga Edvins eller 
Emmas blick. Genom ögonkontakt, som visar att de är i ett gemensamt team, 
kan en ordlös inbjudan till viskandet ske.  

 
När Emma tar en paus från viskandet, utan att släppa Edvin med blicken, frågar 
Hamid om han också kan få höra vad de viskar om. Men denna förfrågan igno-
reras av Emma och Edvin. Vid nästa paus i viskningarna frågar Hamid igen. 
Han har då snappat upp delar av vad samtalet handlar om. Han meddelar att han 
redan vet vad de pratar om genom att ge en kort sammanfattning av viskning-
arna. Han berättar att han känner till att en elev i en annan klass gjorde bort sig 
i ett Snapchat-meddelande. Emma förstår då att Hamid har information om det 
som har hänt och väljer att även viska till Hamid. Efter en kort viskning till 
Hamid går hon tillbaka till att meddela sig enbart med Edvin.  
 
Så småningom går Emma därifrån och Edvin återupptar skolarbetet. Hamid där-
emot, vänder sig bort från Edvin som sitter på hans högra sida och riktar sig i 
stället mot Tora som sitter på andra sidan om honom. Tora och Ika sitter och 
pratar lågmält vilket de har gjort under hela lektionen. Utan att deras röster har 
höjts eller att Ika och Tora verkar oense utbrister Hamid, riktad mot Tora, ”sluta 
bråka du stör” varpå Tora ironiskt svarar: ”Men snälla, lägg av” Tora himlar 
med ögonen eftersom hon inte alls uppfattar att hon gör något störande. De 
pratar i låg ton som de gjort hela lektionen. Inget har förändrats så varför ska 
Hamid reagera just nu? Eftersom Hamid inte får något gehör från Tora skyller 
han istället på Ika: ”Jag störs ju av Ika” Tora tycker att beskyllningen är orättvis 
och svarar ”men ni pratar ju också [till Hamid och Edvin]. Då kommer Ika in i 
samtalet och säger: ”Men varför bryr ni er om att vi pratar?”  
 
Hamid fortsätter och säger: ”Nu kommer du [Ika] säkert börja gråta som du 
brukar göra, förut började du ju gråta när jag sa till dig att sluta. Du ville ju ha 
möte [med läraren] om allt jag sa ju” Då Hamid inte verkar få några fler reakt-
ioner från Ika och Tora, förutom tunga suckar, vänder han sig tillbaka till Edvin 
och de återgår till skolarbetet genom att säga: ”Okej men nu kör vi, skulle vi 
kunna huvudstaden eller?” 
 
Tora och Ika har vänt sig bort från Hamid. De tittar indignerat på varandra och 
skakar på huvudet. Sedan fortsätter de att arbeta med sin uppgift. Efter ett tag 
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ställer sig Ika och Tora upp och börjar gå från sina platser längst bak i klass-
rummet och mot utgången. När de går förbi bakom Hamid och Edvin vänder 
sig Edvin om och säger till Ika: ”Varför sa du mitt namn?” Varpå Ika svarar: 
”Jag sa, ’Hamid och Edvin sitter kvar här’”, som att hon bara konstaterat att de 
sitter kvar men inte gör någon värdering av det. Edvin tittar frågande på Ika och 
hon möter hans blick. Ika och Tora är på väg bort från situationen, ut ur klass-
rummet men innan de har hunnit gå ut ropar Edvin: ”Jag vet att du snackar skit 
om mig!” Då svarar Ika ”Ja...?”, som att hon undrar vad Edvins uttalande har 
med saken att göra. Edvin går inte med på detta utan utbrister, ”det där förklarar 
ju ingenting”, som att Ikas handlingar och ord inte legitimerar det han anser 
vara ett baktalande. 
 
Hamid bekräftar Edvins beskyllning genom att säga: ”Det där var jättetaskigt 
Ika.” Ika och Tora fortsätter gå mot dörren och vänder sig inte om, trots Hamids 
uttalande som kan upplevas som en märklig anklagelse. Edvin skrattar åt det 
Hamid säger.  
 
När Ika och Tora har gått ut ur klassrummet beskriver Hamid flera situationer då 
Ika har betett sig, som han tycker, taskigt mot honom. Edvin och Hamid skrattar 
tillsammans åt den elaka och irrationella person som Ika blir genom deras beskriv-
ningar.  

 
När Ika och Tora har gått ut ur klassrummet återgår Hamid och Edvin till att 
undra vad de ska göra med den uppgift de har fått av läraren.  

Scenen ovan ger exempel på hur gränser dras i elevernas vänskapande och 
texten som följer kommer att uppehålla sig vid hur informationskapital påver-
kar gränsdragningar och hur hot kräver gränser och möjliggör vänskapande.  

Förstärka gränser genom informationskapital  
Scenen börjar med att Hamid och Edvin vänskapar vilket har blivit möjligt 
genom deras gemensamma intresse för tv-spel, frånvaron av de andra populära 
eleverna och av en tilldelad skoluppgift. Tillsammans iscensätter de det vän-
skapsskript som känns igen från de populära killarna i klassen med den skill-
naden att Edvin inte drar den etablerade symboliska gränsen mot Hamid.  

Vänskapandet dem emellan förändras dock när en av de populära tjejerna 
bryter in i samtalet. Två populära elever, Emma och Edvin börjar viska till 
varandra, de utbyter exklusiv information och Hamid försöker att ta del i det 
som avhandlas mellan Emma och Edvin. På så sätt kan han tillfälligt få in-
formation om vad som just nu verkar vara viktigt i den gemenskap som finns 
bland de populära eleverna i klassen.  

Samtalet mellan Emma och Edvin sker via viskningar vilket pekar på ex-
klusiviteten i informationen, den delas endast med invigda och inkluderade. 
Den som har informationen blir således automatiskt inkluderad. Hamid lyckas 
snappa upp brottstycken av det som avhandlas i viskningarna och kan därför 
visa upp ett slags informationskapital och i denna situation ger det situationell 
status. Han kan, genom att återge vad som har hänt bevisa att han är en av dem 
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eftersom han har kontextkännedom, ett slags ”backdrop of ingroup know-
ledge” (Boxer & Cortés-Condo, 1997, s. 276). Med hjälp av detta informat-
ionskapital kvalificeras han till att få vara med i det samtal som sker mellan 
Emma och Edvin.  

Att veta vad som är på gång och ha information om vem som har gjort vad 
i klassen (och även utanför) är en viktig förutsättning för vänskapande i de 
populära konstellationerna i klassen. Det kan alltså sägas att informationskap-
ital ger vänner. Eleverna i den populära konstellationen visar till exempel ett 
intresse för vem som bråkar med vem och varför och vem som ”strulade” (vara 
fysiskt intim med, min anm.) med vem på helgens fest. Hamid lyckas höra 
brottstycken av viskningarna och kan därför bli inbjuden till samtalet. Men 
endast för en kort stund, när hans informationskapital tar slut upphör inklude-
ringen.   

Förstärka gränser genom hot 
När Emma träder in i det kulturella framträdandet som hittills har utförts av 
framför allt Hamid och Edvin förändras den sociala ordningen. I stället för ett 
temporärt vänskapande baserat på ett tv-spels intresse, en gemensam skolupp-
gift och frånvaron av de andra i den populära konstellationen förändras Hamid 
och Edvins relation. När Emma blir aktör i framträdandet blir det viktigt för 
Edvin att hålla sig till de populära elevernas vänskapsskript och då dra en 
gräns mot klassens satellit.   

För att kunna behålla Edvin som, åtminstone temporär vän behöver Hamid 
agera. För att den symboliska gränsen som klassen vanligtvis drar mot honom, 
inte ska omöjliggöra hans vänskap med Edvin, drar han själv en gräns. Hamid 
tar kontroll över situationen som hotar hans vänskapande med Edvin genom 
att dra en gräns mot Ika. Men det räcker inte att dra denna gräns. Edvin, som 
är den elev som Hamid vill vänskapa med, behöver bekräfta honom i detta 
gränsdragande. Ett vänskapande kräver gemensamma gränser. Hamids gräns-
sättning mot Ika kan bero på att de flesta i klassen, i synnerhet de populära 
eleverna redan har dragit en social gräns mot henne. Hamid drar inte gränsen 
på måfå, då skulle bekräftelsen från Edvin bli svårare att erhålla. Nu kan Ha-
mid vara säker på att han kommer att få stöd av Edvin eftersom hans gräns 
inte utmanar den etablerade sociala ordningen i klassen.  
 I scenen drar Hamid, från att ha riskerat att bli exkluderad från en tillfällig 
gemenskap, en gräns vilken exkluderar en annan elev som redan är socialt 
marginaliserad av klassen. Det hot som riktas mot Hamids chans att få väns-
kapa kan således, i alla fall i stunden, försvinna när han förstärker en symbo-
lisk gräns mot en annan elev. Chansen att ses som en möjlig vän har då möj-
lighet att öka eftersom risken att sammankopplas med en av klassens satelliter 
minskar.   

En gräns har dragits mot Ika (och Tora) och Edvin och Hamids fortsatta 
vänskapande förstärker denna gräns. Hamid kan på så sätt ytterligare minska 
hotet om exkludering. Hamid beskriver Ika som känslig, som någon som inte 
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kan försvara sig själv och som skvallrar till läraren för att få stöd. Han gestaltar 
även Ika som beroende, illojal och som oförmögen att stå upp för sig själv.  

Edvin tycker att Hamids beskrivning är komisk, hans skratt blir en bekräf-
telse på att Hamid har lyckats med sitt gränsdragande och Hamid kan fortsätta. 
Skrattet visar även att de håller sig till det vänskapande som finns bland de 
populära i klassen, nämligen att kreativt driva med och förstärka personlig-
hetsdrag i ordväxlingar (Jonsson, 2007; Kasselias Wiltgren, 2018), så som att 
dikta upp en kränkning genom att beskylla Ika för att ha pratat bakom Edvins 
rygg. Gränser kan sägas dras på ett nyckfullt vis, likt hur Corsaro (1981) har 
visat att barn kan göra när de ska skydda sitt interaktionsutrymme och när de 
ska uppvisa lojalitet med den elev de just då leker med.  

Genom att få bekräftelse från Edvin på den gräns han drar mot Ika agerar 
Hamid mer och mer självsäkert. Han berättar att Ika reagerar på utsatthet ge-
nom att gråta – vilket strider mot den populära killkonstellationens skript. 
Inom detta skript ska ett påhopp inte tolkas som utsatthet utan som att någon 
driver med en och ska det besvaras med liknande påhopp och dessutom sedan 
skrattas åt. Hamid beskriver gråten som skörhet och skrattar åt sin beskriv-
ning. Medan Ika kan gråta i klassrummet gör Hamid aldrig det. Trots att de 
båda delar en gemensam erfarenhet i klassen av att vara satelliter. Att gråta 
gör att Hamid skulle tappa anseende i relation till en maskulinitetsnorm och 
även att träda fram som utsatt, vilket tycks, under mitt fältarbete, vara svårare 
för en maskulint kodad satellit eftersom hans försök till vänskap kan värderas 
utifrån hur han passar in i en traditionell maskulinitetsnorm.  

Edvin följer upp Hamids attack mot Ika. På grund av den status som Ika 
har och har haft i klassen kan Edvin plocka upp en till synes oskyldig kom-
mentar från Ika och göra den till något som gör Ika till en omöjlig vän. När 
Ika och Tora är på väg ut anklagar Edvin Ika för att baktala honom, en legiti-
mering av henne som satellit som refererar till idealet om vänskap där lojalitet 
är centralt. Referenser till ett vänskapsideal kan alltså här användas till att dra 
gränser och exkludera.  

I detta skede sitter Edvin och Hamid skrattande och bekräftar varandra i de 
gränser de drar gentemot Ika och Tora. Denna överenskommelse eller delade 
verklighetsbild vilket bland annat uttrycks i form av ett gemensamt skratt, gör 
det möjligt för dem att vänskapa. Scenen synliggör hur exkludering går hand 
i hand med inkludering (Corsaro, 2003). Vänskapandet mellan Hamid och Ed-
vin bygger alltså delvis på att de gemensamt exkluderar Ika.  

Att de båda verkar tycka att det är viktigt att dra gränser kan ha sin förkla-
ring utifrån att båda eleverna ofta kämpar, fast från olika positioner, att befästa 
en plats i den populära konstellationen. Hamid deltar sällan och detta kapitel 
pekar på att han behöver arbeta hårt för att få en chans att vänskapa (med de 
populära killarna). Edvin å sin sida deltar med självklarhet i den populära kon-
stellationen men hans position inom denna konstellation är inte given. Under 
en intervju berättar Gustav som konstellationens ledare, att de har en tydlig 
hierarki i konstellationen och att det är han och Edvin som är ledare: ”Man 
föds till ledare helt enkelt, det är bara så.” I mina videoinspelningar ser jag 
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dock att det alltid är Gustav som går först när konstellationen förflyttar sig, att 
det är han som pekas ut som ledare av elever i andra konstellationer och att 
det är han som ofta är med i de rykten som går i klassen, han är den mest 
synliga eleven och den som har störst handlingsutrymme i sin konstellation.  

Gustav är den som tilldelas ledarskapet i den populära konstellationen me-
dan Edvin inte alls framträder med samma höga status. I materialet verkar det 
även som att Edvin är mer benägen att förstärka gränsen mellan honom själv 
och klassens satelliter än vad Gustav är (även om Gustav också gör detta) vil-
ket kan tolkas som att Edvin upplever att han behöver skydda sin statusposit-
ion mer än vad Gustav behöver. Edvins status i konstellationen eller i klassen 
är inte självklar. 

Således är det inte bara Hamid som är i behov av att dra en tydlig gräns mot 
Ika utan även Edvin. Även han behöver dra en gräns mot klassens satellit för 
att kunna tilldelas status och då inte riskera flyttas ner i statushierarkin. Denna 
otydliga statusposition blir än mer diffus när han i denna scen inte drar en 
gräns mot Hamid, som är en av klassens satelliter. Då behöver en tydligare 
gräns dras mot Ika, för att på så sätt kanske kunna kompensera för att han 
vänskapar med Hamid, ett brott mot de populära killarnas vänskapande.  

Den gemensamma och tydliga gräns som dras mot Ika kan göra att både 
Hamid och Edvin kan erhålla status. Med denna logik kan även möjligheten 
att vänskapa för en social satellit öka om en annan satellit är närvarande. Detta 
kommer även att diskuteras i nästa scen.   

Det som blir centralt för analysen i denna scen är informationskapital, en 
typ av exklusiv kunskap om vad som just då händer i vänskapandet mellan 
vissa elever. Att inneha detta kapital kan öka chanserna för att bli, temporärt, 
inkluderad i en gemenskap eller ett vänskapande. Av betydelse är också att 
interaktionen mellan Edvin och Hamid, före lektionen, pratade om sitt gemen-
samma tv-spelsintresse. Redan innan de hade gått in i klassrummet hade de 
dragit upp en inre gräns där de båda inkluderades.  

Scenen visar även att när en elev upplever hot om att bli utesluten kan det 
innebära att denna elev förstärker gränser gentemot en annan elev. Då blir 
risken mindre att själv bli utesluten av andras gränssättningar. När eleverna 
upplever ett hot blir gränsdragningarna tydliga och gränser som redan är 
dragna blir lättare att ta fasta på än att dra nya gränser. Till sist pekar scenen 
på att när de två eleverna som har huvudrollerna i situationen är överens om 
gränsdragningarna så kan även vänskap iscensättas. Yttre gränser kan vara en, 
av flera, förutsättningar för vänskap.  

Scen tre: Att dra gränser när satelliter möts 
Ett gemensamt intresse för de populära killarna i klassen är tv-spel. Under 
fältarbetet får jag ofta ta del av samtal gällande strategier i de olika spelen, om 
vilka spel de har hemma, vem de har spelat med och vad spelen kostar. I denna 
scen görs ett nedslag i just ett sådant samtal i vilket Oskar, Adnan, Josef, Edvin 
och Hamid är inbegripna.  
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Adnan, en elev med hög status, sitter och berättar om hur han har hanterat 
svårigheter som han har träffat på när har spelat tv-spelet Black Ops. Spelet 
går ut på att vara del i en militäroperation där uppdraget är att strida för att 
förhindra en väpnad attack mot bland annat USA. Adnan är stolt över sina 
bedrifter och säger att han gör det mycket bättre än alla närvarande. Eleven 
Josef, som i de flesta sammanhang är en satellit, stöttar Adnan och håller med 
om att han är bra. I alla fall bättre än Hamid ”som bara bryr sig om zombies” 
vilket ses som en dålig strategi av alla närvarande eftersom de skattar åt Josefs 
beskrivning av Hamids förmodade spelstil. Mina videoanteckningar berättar 
vidare:  

 
Hamid skrattar tillsammans med de andra men är samtidigt obekväm, han tittar ner 
i golvet och skruvar på sig där han står, bredvid bordet där de andra sitter. Samtalet 
fortsätter med att Hamid berättar om en lyckosam strategi som han har använt i 
spelet. Han har hittat en genväg som gör det lättare att komma till nästa nivå. Ge-
nom detta försöker han korrigera de andras bild av honom. Josef utmanar hans 
själv-presentation men i interaktionen finner han också en strategi. När han berättar 
om ett genombrott han gjort i spelandet får han Adnans uppmärksamhet. Strategin 
kan vara något som Adnan kan använda sig av för att bli ännu bättre på Black Ops. 
”Men är det sant Hamid?” frågar Adnan: ”kan man göra så?” Hamid försäkrar 
honom att han har testat och att det har fungerat. ”Men hallå, kom, då kör vi ikväll!” 
Adnan gestikulerar till Hamid att han ska komma till honom där han sitter.  
 

Adnan har bjudit in Hamid att spela med honom ikväll, en tydlig inbjudan till 
ett umgänge som Hamid dagligen försöker bli inbjuden till. Hamid spricker 
upp i ett leende som visar glädje men också förvåning. Han som aldrig brukar 
få spela med Adnan.  

 
”Här, skriv ner vad du heter” säger Adnan till Hamid. Han vill att Hamid skriver 
ner sitt användarnamn vilket en spelare själv väljer, för att Adnan på så sätt ska 
kunna bjuda in honom till en spelomgång. Hamid lutar sig fram och plockar upp 
en papperslapp som ligger på bordet framför Josef och Adnan. Han börjar skriva 
men kommer inte långt. Redan innan han har hunnit bokstavera klart drar Josef 
undan lappen för att läsa vad han har skrivit. Högt och ljudligt låtsas Josef läsa på 
lappen och utbrister: ”Vad heter han? Han heter säkert bög123, ha, ha.” Alla utom 
Hamid skrattar åt utfallet och Josef har nu allas uppmärksamhet. Då fortsätter Josef 
prata om att Hamid egentligen inte alls kan spela, att han inte har några bra strate-
gier trots att Hamid själv tidigare hävdade motsatsen.  
 
Även om Josef försöker att avbryta den inbjudan som Hamid har fått säger Adnan 
att han ändå vill testa Hamid eftersom ”han [Hamid] tror att han är bättre än mig 
[Adnan]” och Adnan verkar sugen på att bevisa motsatsen. Josef försäkrar återigen 
att Hamid inte är bättre än honom, han verkar önska att Adnan ska dra tillbaka sin 
inbjudan. Josef riktar sig till Hamid och säger med vad som kan liknas vid en tri-
umferande röst: ”Alltså Hamid du kan knappt köra fucking Sniper på Black Ops 
2.” Josef menar att Hamid omöjligt kan vara bättre än Adnan eftersom han inte ens 
kan hantera det som just nu och här anses vara de enklaste verktygen i det spel de 
pratar om.  
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Trots det motstånd Hamid möter i och med Josefs uttalanden vill han fortfarande 
fullfölja det erbjudande han fick av Adnan, att spela tillsammans ikväll. Han letar 
efter en annan lapp att skriva ner sitt användarnamn på. Lappen som han förut 
började skriva på skickas runt bland eleverna vid bordet som skrattar åt det ned-
skrivna namnet. Till slut hittar Hamid ett papper som han kan använda men de 
andra hindrar honom genom att rycka bort lappen och ta pennan. Han frågar då om 
han kan ta ett papper från det block som ligger framför Adnan. När Josef ser detta 
säger han att de papper som ligger framför Adnan är hans mammas papper och att 
hon kommer att ”döda honom [Hamid]” om han tar det.  
 

Det hot som Josef uttalar får inte alls samma effekt som Josefs tidigare be-
skyllande om att Hamid avviker från en heterosexuell norm. Ingen i sällskapet 
skrattar eller kommenterar Josefs hot. På så sätt kan Hamid skriva ner sitt an-
vändarnamn på det papper han har fått tag på.  

 
När Hamid ska lämna över lappen till Adnan flyttar han sig i sidled och hamnar då 
mellan mig och det bord där Adnan, Josef med flera sitter och med kroppen skym-
mer han min kameras blick. Då utbrister Adnan ”akta dig, hon filmar ju” och viftar 
med handen för att säga åt Hamid att flytta sig. Josef hänger på Adnans kommentar 
och säger fnysande och med ett skratt ”hon filmar smartskalle, du står i vägen”. 
Hamid flyttar sig åt sidan och jag säger att det inte gör någonting.  

 
Adnan och Josefs påhopp gör att Hamid inte når fram med sin lapp, denna 
rekvisita som skulle kunna används som en biljett in i ett vänskapande.  
 Efter några minuters fortsatt samtal om vem som ska spela med vem senare 
på eftermiddagen kommer Nikki till bordet, Adnan ställer sig då upp och till-
sammans med Nikki går de ut från Solgården. Vid bordet sitter nu Hamid, 
Edvin, Josef och även några andra elever som anslutit i väntan på att lektionen 
ska börja.  

 
Hamid, Edvin och några andra elever sitter vid bordet och jämför hur bra de är på 
att spela Call Of Duty, vilket är ett samlingsnamn för spel som liknar Black Ops 
som de förut pratade om. Hamid passar på att berömma Edvins lillebror för de 
erövringar och den snabbhet han har visat när de har spelat. Detta skulle kunna få 
Hamid att återigen komma in i ett vänskapande. Hamid är nästan alltid den som 
lyckas sämst med de resultat som verkar åtråvärda i spelen. Därför kan han sällan 
mäta sig med de andra i samtalet. I stället för att försöka bräcka de andra med sina 
prestationer (eller en ny strategi) försöker han en annan modell, nämligen att höja 
Edvins bror ”din brorsa är ju fett grym”, med hopp om att komma in i ett temporärt 
vänskapande.  
 
Edvins svar på detta blir dock inte det som Hamid har önskat. I stället för att se det 
som en komplimang tar Edvin det som en skymf, att hans bror ska vara bättre än 
vad han själv är: ”Va, tycker du att han är bättre än mig?” Genom sin reaktion på 
Hamids kommentar har han alltså kunnat förvandla det som var menat som en 
komplimang till en förolämpning.  
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Scenen ovan varar i cirka två minuter och under denna tid hinner ett flertal 
gränsdragningar i elevernas vänskapande bli synliga. Analysen som följer up-
pehåller sig vid flera teman: Spelstrategi som gränsövergång, gränsdrag-
ningar när satelliter möts inför publik och gränser och social makt.  

Vem kan bjuda in och vem kan inbjudas?  
Situationen börjar med att eleverna jämför sina prestationer i sitt tv-spelande. 
Klasskamraternas samtal kring tv-spel handlar ofta om att bräcka varandra i 
att vara den som har kommit längst på en särskild bana, har flest spel eller har 
kommit på de mest lyckade strategierna i spelen. Konkurrens och att prestera 
kan sägas vara del av dessa killars skript för vänskap. Detta är en referens till 
en maskulinitetsnorm inom vilken bedrifter jämförs och de som står sig väl i 
konkurrensen får hög status (jfr. Eder, 1995; Kiesling 2002) och har därför 
större möjligheter att vänskapa i den populära konstellationen killar. Mot bak-
grund av detta blir Adnans inbjudan, riktad till Hamid, förståelig. Det som 
händer i scenen ovan är sällsynt, nämligen att Hamid uppvisar kunskaper som 
står sig bra i konkurrensen, vilket ger situationell status. Han kan därtill bidra 
till att stärka Adnans status genom att erbjuda honom en konkurrensstrategi.    

I denna situation är det centralt att det är just Adnan som bjuder in Hamid, 
det är inte Edvin och inte Josef. Adnans inbjudan uppmärksammas och kom-
menteras, andra bekräftar att de hör och lyssnar på Adnans uttalande. Detta 
hade eventuellt inte hade varit fallet om det hade varit någon med mindre 
social makt som hade bjudit in, då hade ett uttalande som detta nog drunknat 
i sorlet. Förmodligen hade det inte ens varit möjligt för någon annan att bjuda 
in en social satellit. Till skillnad från de andra eleverna i denna konstellation 
kan Adnan bjuda in Hamid till gemenskapen eftersom hans ledarposition är 
befäst och han har hög status och social makt, även om denna makt inte utgår 
från samma element som ledaren Gustavs. Detta ger Adnan handlingsut-
rymme. Adnan riskerar inte att bli ifrågasatt som någon med lägre status skulle 
bli om denne skulle bjuda in Hamid. Adnan kan riskfritt överträda sociala 
gränser. Något som jag även diskuterar när Edvin bjuder in Hamid till ett vän-
skapande i scen två. 

Kanske kan det till och med vara tvärtom, att Adnans status stärks när han 
visar upp att han har möjlighet att bjuda in en social satellit, han visar sin 
sociala makt genom att synliggöra sitt handlingsutrymme. Adnans inbjudan 
och de andras reaktion på den gör således att statuspositionerna bland de när-
varande blir synliga.  

Konkurrens om att bli inbjuden 
Josef, också han en satellit och utan självklar plats i konstellationen av popu-
lära killar, reagerar på att Hamid plötsligt blir inbjuden till att delta i gemen-
skapen. De två eleverna befinner sig i de flesta situationer på samma, låga nivå 
i klassens hierarki. I scenen, innan Hamid dyker upp, deltar dock Josef i sam-
talet vilket sällan händer. Att Josef reagerar på Adnans inbjudan till Hamid är 
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således ingen slump. Satelliterna Josef och Hamid kretsar ofta kring de popu-
lära killarna och tänk om denna konstellation inte har plats för dem båda? 
Dessutom kan Hamids närvaro i samtalet påminna de populära killarna om att 
även de allt som oftast drar en gräns mot Josef.  

Likt den situation som Hamid befinner sig i bland klasskamraterna i scen 
två, när han riskerar att bli utesluten på grund av sitt knappa informationskap-
ital, för att sedan bli inkluderad när han drar en gräns mot en annan lågstatus-
elev, kan Josef här dra en gräns mot Hamid för att bli inkluderad. Hamid och 
Josefs gränsdragningar i en trängd situation kan därför liknas vid varandra, de 
riskerar båda att bli exkluderade och detta kräver handling. Så på samma gång 
som Hamid blir ett hot mot Josef kan han också bli en möjlighet för Josef att 
få vänskapa. Josef kan lätt referera till den gräns mot Hamid som redan är 
befäst. 

Det som verkar stå på spel är att Josef vill få de populära killarna att skratta 
åt någon som redan har låg status för att själv, som ofrivilligt ensam, bli in-
kluderad. Den symboliska gräns som är gemensam och ej ifrågasatt kan an-
vändas för att temporärt få vara med i en gemenskap, även om denna gräns 
bidrar till kränkningar av någon som Josef i andra sammanhang kan vänskapa 
med.  

Josef hävdar upprepade gånger att det inte är möjligt att Hamid har några 
lyckade strategier i sitt spelande. Eftersom om Hamid skulle ha det så skulle 
det kunna bli hans nyckel in till ett vänskapande med Adnan och då även till 
den populära konstellationen. I situationen blir Hamid ett hot mot Josefs icke 
självklara deltagande i den populära konstellationen men också mot Josefs 
tillfälliga innehav av social makt som han tilldelas genom att för stunden bli 
inkluderad. Det har nämligen visat sig att när det uppstår en situation där makt 
riskerar att förloras då blir dels maktfördelningen tydlig och dels kan de vars 
makt hotas känna ilska och rädsla för att förlora den plattform som makten 
möjliggör och utifrån vilken det är möjligt att forma identitet och uppleva till-
hörighet (Lund, 2019).   
 För att behålla känslan av tillhörighet med den populära konstellationen 
och undvika att återigen få status som satellit, lyfter Josef upp det faktum att 
Hamid troligtvis inte kan lära Adnan någonting. För att bli säker på att Hamid 
inte ska bli del av konstellationen av populära killar refererar Josef till de nor-
mer som visar sig vara centrala bland killarna. Josef hittar ett sätt att framställa 
Hamid som en ’icke-manlig man’ genom att beskriva honom som icke-hetero-
sexuell. Enligt Cameron är detta inte bara ett lämpligt sätt att placera en ung 
man utanför normen utan ”det lämpligaste sättet” (1997, s. 61). Detta tilltag 
får bekräftelse, alla de närvarande eleverna, förutom Hamid, skrattar och de 
skrattar på Hamids bekostnad.  

Att denna gränsdragning föll i god jord i denna scen kan även förstås utifrån 
att ett element i de populära killarnas vänskapande är att kunna driva med 
andra och sig själv. Att driva med andra kan sägas vara en del av en maskuli-
nitetsnorm (jfr. Evaldsson 2005; Willis 1977). Gustav, ledaren för de populära 
killarna, uttrycker det på följande sätt: ”Du ska liksom kunna skämta om dig 
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själv, inte ta dig själv på så stort allvar.” Det som för utomstående kan tolkas 
som en förolämpning kan för de som deltar i det kulturella framträdandet istäl-
let handla om att fördriva tiden, ha roligt eller helt enkelt vara ett sätt umgås 
med och bekräfta varandra (jfr. Kasselias Wiltgren, 2014; Keltner, m.fl., 
2001). Att driva med andra har även visat sig vara ett sätt att lära känna 
varandra genom att ta reda på var gränserna går (Kasselias Wiltgren, 2014). 
Det skämtande och drivande som är en del av de populära killarnas vänskaps-
skript stannar dock inte vid detta. Den individ som vännerna driver med ska 
retsamt kunna besvara kommentarerna (jfr. Kasselias Wiltgren, 2014; Milani 
& Jonsson, 2011; Tholander & Aronsson, 2002).  

För Hamid blir det dock svårt att med en ironisk distans skratta med de 
andra och åt sig själv eller besvara retsamheterna då han inte är en del av den 
vänskap som görs i scenen. Att han inte kan spela med handlar även om att 
han av Josef, vilket bekräftas av de andra, tillskrivs en marginaliserad roll som 
icke-heterosexuell, något som inte passar in i de populära killarnas vänskaps-
skript.     

För att ytterligare stärka den gräns som Josef drar mot Hamid bekräftar han 
den mening som Adnan tillskriver tillgänglig rekvisita och mig som medaktör. 
Jag befinner mig i slutet av scenen, en meter ifrån det bord som utgör scen-
rummet och Hamid ställer sig en kort stund mellan mig och aktörerna. Adnan 
och Josef ropar högljutt att Hamid ska flytta på sig, att han faktiskt förstör mitt 
projekt om han står där. På så sätt använder de min roll som forskare och ka-
meran som rekvisita för att kunna dra en gräns mot Hamid. Det är inte den 
enda gången detta händer under mitt fältarbete.  

Genom sitt agerande stöttar de mig och mitt projekt och gör mig till en del 
av sin gemenskap. Gränsen mot Hamid kan då bli ännu tydligare, till och med 
jag som forskare deltar i den populära konstellationen i denna stund. Jag vill i 
situationen neutralisera min roll och inte ta parti genom att säga till Hamid, så 
att även de andra hör, att det inte är någon fara, att jag kan flytta på mig. De 
som närvarar använder den rekvisita som finns till hands, i detta fall min vi-
deokamera, samt mig som medaktör för att dra gränser. De gör mig och min 
kamera till en kulturell resurs som används i vänskapandets gränssättning. 

Behovet av att förstärka gränsdragningen mot Hamid avtar. Samtalet mel-
lan eleverna i den populära konstellationen av killar fortsätter, Josef får be-
hålla sitt temporära deltagande och Adnans inbjudan till Hamid verkar falla i 
glömska. Den sociala ordningen har stabiliserats från att, från Josefs perspek-
tiv, ha varit i gungning.  

Inbjudningar och handlingsutrymme 
När samtalet går mot sitt slut gör Hamid ännu en ansats till att bli inbjuden i 
gemenskapen genom att vända sig till Edvin för att inleda ett samtal. 

Edvin har hög status bland de populära killarna i klassen men tilldelas inte 
ledarpositionen, vilket blev synligt i scen två där Edvin och Hamid drar en 
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gräns mot klasskompisen Ika. Edvin har alltså inte högst status bland de po-
pulära killarna och kan heller inte mäta sig med Adnan som, i relation till Ed-
vin, har ett stort kroppskapital utifrån att han är kraftigt byggd och även har 
rykte om sig att vara fysiskt stark (och våldsam). Adnan passar med sin 
kroppsbyggnad och agerande in i en maskulinitetsnorm vilket Edvin inte gör. 
Adnan tilldelas följaktligen större handlingsutrymme än Edvin. Edvin kan inte 
bjuda in Hamid genom att bekräfta Hamids komplimang. Istället för att bjuda 
in drar Edvin en gräns mot Hamid genom att göra om komplimangen till en 
skymf. På så sätt kan gemenskapen behållas intakt och även de populära kil-
larnas interaktionsutrymme (Corsaro, 2003).  

Edvins gränssättande kan också förstås genom att hans statusposition 
ibland kan vara i gungning. Medan Adnan har en stabil statusposition i klassen 
har han heller inte lika stort behov av att dra tydliga gränser mot klassens sa-
telliter och hans tilldelade status är under mitt fältarbete ohotad. Edvin, däre-
mot, har detta behov för att kunna fortsätta bibehålla sin tilldelade status i 
konstellationen.  

Denna scen visar att och på vilket sätt hög status och social makt ger ele-
verna handlingsutrymme och pekar på att när elevernas statusposition och 
vänskapande blir hotade kan de avvärja hotet genom att befästa redan dragna 
sociala gränser. För att dra gränser använder eleverna i denna scen tillgänglig 
rekvisita som en papperslapp eller min videokamera, men även den elev som 
är satellit genom att få honom att framträda som omöjlig vän i relation till de 
populära killarna.  

Att överträda sociala gränser utan att tappa social makt verkar vara enklare 
för en elev med en hög och stabil maktposition, medan elever som befinner 
sig längre ner i hierarkin behöver förstärka redan befintliga gränser för att inte 
riskera sin plats i gemenskapen. I scenen ovan resulterade detta i att en social 
satellit som försöker bli inbjuden i konstellationen både lyckades och miss-
lyckades med sina vänskapsförsök. Om ett försök riktade sig till en elev som 
tillskrivs hög och icke ifrågasatt social makt bland de närvarande verkar för-
söket kunna lyckas. När försöket riktas mot någon som är osäker på vilken 
makt som kommer att tilldelas honom misslyckas försöket.  

Eftersom social makt och status inte är statiskt, utan något som tilldelas blir 
publiken i denna scen viktig. Eleven som bjuder in klassens sociala satellit 
tilldelas social makt av publiken tack vare sin inbjudan. Eleven med den mer 
osäkra positionen i klassens hierarki behöver inför klassen dra en gräns mot 
eleven med satellitstatus eftersom detta kan göra att hans status kan stabilise-
ras. Han visar med den symboliska gränsen att han inte ska förknippas med 
lågstatuspersoner.   

Scen fyra: Att peka ut sociala gränser 
Det är torsdag eftermiddag i mitten av mars 2015 och eleverna befinner sig i 
Solgården. I denna scen agerar Gustav, Edvin, Sammy, Måns och Hamid. 
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Sammy och Måns är likt Edvin och Gustav deltagare i den populära killkon-
stellationen. Scenen som följer innehåller sparsamt med verbal interaktion i 
stället blir rekvisita som mobiltelefoner och icke-verbal kommunikation vik-
tiga. Mina videoanteckningar från denna dag:  
 

Ännu en rast i Solgården. Jag sitter med min rygg mot väggen och filmar. Det är 
fem elever som är här, de andra klasskompisarna är någon annanstans. Hamid står 
ensam en bit från Gustav, Edvin, Sammy och Måns som sitter ner på sin vanliga 
plats, utanför klassrummen och nedanför whiteboardtavlan som är placerad där så 
att lärarna kan meddela sig med eleverna om exempelvis inställda lektioner. Gus-
tav, Edvin och Sammy sitter på varsin stol längs väggen och Måns sitter mittemot 
dem uppe på ett bord med fötterna dinglande mot golvet. De pratar om hur schemat 
ser ut för eftermiddagen men samtalet dör långsamt ut. De slutar interagera och 
blir istället koncentrerade på skärmarna på sina respektive mobiltelefoner.  
 
Hamid står en bit bort, vandrar lite fram och tillbaka och lyssnar på samtalet som 
ebbar ut. När samtalet har tystnat börjar han gå mot Gustav och de andra. När han 
kommer fram till klasskompisarna börjar han prata om Afrika och de politiska stri-
der som pågår där vilket de avhandlade under en tidigare lektion. Det blir dock en 
monolog. Det är ingen som hakar in i hans förslag på samtalsämne. Detta upprepas 
när Hamid byter ämne och börjar prata om en film. Klasskompisarna ignorerar 
honom genom att använda sina mobiltelefoner som interaktionssköldar. Då börjar 
Hamid istället röra sig fram och tillbaka mellan de fyra vännerna som sitter för-
sjunkna i vad deras skärmar har att erbjuda.  
 
Hamid slutar att komma med förslag på samtalsämnen och puttar istället till Gus-
tavs fot med sin egen men får ingen respons, han går till Edvin och gör ett försök 
att lägga armarna om honom och återberättar samtidigt dråpliga situationer i vilka 
elever som just nu inte är närvarande, har medverkat. ”Kommer du ihåg när Oscar 
skulle sparka den där bollen och när han ramlade, ha ha!” Trots förslag på samtal-
sämnen, kontaktsökande genom fysisk närhet och genom referenser till gemen-
samma, roliga, minnen tittar ingen av de fyra klasskompisarna upp från sin skärm.  
 
Hamid ställer sig bakom Sammy för att se vad som kan vara intressant på mobil-
skärmen och lägger händerna på Sammys axlar. Sammy skakar av sig Hamid men 
ger honom annars ingen bekräftelse på kontaktförsöket. Att gemensamt titta på ett 
klipp på en mobiltelefon förekommer ofta bland de populära killarna. När Hamid 
inte får kontakt med Sammy går han till Gustav för att se om han vill prata om tv-
spel: ”Har du sett att man kan köpa skärmar billigt på [företag]? De har superrea 
nu, alltså verkligen jättebilligt.” Medan de fyra vännernas blickar riktar sig mot 
skärmarna så irrar Hamids blick mellan de han försöker vänskap med, klasskom-
pisar som kommer tillbaka in till Solgården och den egna mobiltelefonen. Gustav 
låtsas inte höra Hamids försök till att involvera honom i ett samtal om tv-spel. 
Hamid går bet här med.  
 
Plötsligt sätter sig Hamid ner bredvid Måns på bordet och frågar: ”Gillar du banan 
med ris?” Men Måns tar inte notis om Hamids fråga eller om att Hamid har placerat 
sig fysiskt nära honom på bordet. Den första gången frågan ställs är Hamid intres-
serad av svaret från Måns. Ju mer Hamid ser att Måns inte reagerar på frågan desto 
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mer ställer han om rösten till att låta som en karikerad bild av en person som er-
bjuder mat från sitt stånd på platser som Hötorget i centrala Stockholm eller andra 
salutorg där erbjudanden ropas ut från stånd som dignar av frukt och grönt. Frågan 
kommer igen och igen, mer och mer intensivt vilket tvingar fram en reaktion, ”du 
är fan sär”, nästan viskar Måns. Reaktionen gör att Hamid sätter sig ner på en stol 
bredvid Måns och tar upp sin egen mobiltelefon och försjunker i det som utspelar 
sig på skärmen.  

 
I denna fjärde scen blir det synligt att även om en elev använder den rekvisita 
som, och har gemensamma intressen med de elever som hen vill vänskapa 
med åstadkommer inte detta ett vänskapande.  

En social satellits anpassning till gränser 
I scenen ovan försöker Hamid iscensätta vänskap utifrån de populära killarnas 
vänskapsskript. Han använder sig av gemensamma intressen, minnen och fy-
sisk kontakt i form av ett små-sparkande. Bland de populära killarna är spar-
kar, puttar och slag ett vanligt inslag i att göra vänskap. De kan mäta sin fy-
siska styrka på detta sätt, de kan även avhjälpa leda under en tråkig lektion, 
synliggöra varandra och dra gränser för vem som är möjlig vän och vem som 
inte är det, genom att med kraft använda sin kropp. 

Hamid försöker också att närma sig klasskamraterna med hjälp av mobil-
telefonerna. Tidigare har han kunnat skapa gemenskap kring ett klipp på 
YouTube eller en rolig bild på Instagram. Klippet eller fotot kan ge upphov 
till skratt och stärka kulturella normer om hur en kille eller en tjej förväntas 
vara. Mobiltelefonen är som sagt ett meningsbärande ting som är en viktig 
rekvisita i elevernas vänskapande.  

Till sist ställer Hamid en fråga till Måns, vilket i tidigare scener har fungerat 
för att ge andra utrymme i ett kulturellt framträdande och på så sätt gett Hamid 
tillgång till ett vänskapande. Måns tar först ingen notis om Hamid men blir 
sedan irriterad och avfärdar Hamid med en kränkning. I situationen tappar 
Hamid ansiktet, som så många gånger förr. Detta hanterar Hamid genom att 
gå från att ställa en fråga om matpreferenser till att göra om frågan till något 
komiskt. Om Hamid gör om sin fråga till något av ett skämt kan Måns avfär-
dande nämligen bli mindre allvarligt, det kan upplevas som att mindre står på 
spel om en elev blir avvisad när denne skämtar än om en uppriktig fråga som 
vill ha ett uppriktigt svar skulle ställas. Genom att spela upp en parodisk scen 
blir hans först allvarligt menade fråga humoristisk och (gemensam) retsam 
humor är ett av flera delar i de populära killarnas vänskapsskript. 
 Den gräns som Måns drar i och med sin kränkning gör att Hamid, på samma 
sätt som de andra eleverna närvarande, tar upp sin telefon och sjunker ner i 
skärmen. Gränsen som Måns drar gör att Hamid anammar den mening som 
hans klasskompisar ger mobiltelefonen, som ett ting som i situationen signa-
lerar behov av en paus.  

Hamid uppfattar denna vilja till paus men han tar pausen som en uppma-
ning till att försöka komma in i de populära killarnas vänskap. Mellanrummet 
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suger in den sociala satelliten. När Hamids försök att vänskapa upphör och 
han godtar meningen med mobiltelefonen så upphör även gränssättningarna 
och de närvarande killarna sitter med varsin telefon och tar det lugnt. Hamid 
har anpassat sig till den tolkning som Gustav och hans kompisar gör av situ-
ationen, han har inte tillräckligt med social makt i sin roll som social satellit 
för att kunna föra fram sina egna tolkningar eller öppna upp för samtal. 

Sociala satelliter pekar på gränser 
I början av scen fyra befinner sig Hamid en bit bort och rör sig fram och till-
baka med någon meters avstånd från de populära killarna som sitter och pratar. 
När det blir paus i samtalet blir det ett verbalt hålrum, som Hamid tolkar som 
en chans att vänskapa vilket skulle göra att Hamid, som satellit kan få plats i 
konstellationen. Till skillnad från när Hamid i en tidigare scen där tv-spelandet 
avhandlas, tillfälligt får en plats i samtalet genom att kunna konkurrera med 
de andra närvarande, lyckas han dock i denna scen inte inta en plats i gemen-
skapen, inte ens tillfälligt. Att som satellit sugas in i centrum från att kretsa i 
omlopp en bit bort från det som händer kräver nämligen vissa förutsättningar. 
I denna situation har de eleverna i Solgården pausat från samtal. Som så ofta 
under mitt fältarbete använder eleverna sina mobiltelefoner för att kunna av-
skärma sig från det arbete som vänskapande ibland kräver, även om de också 
vänskapar via mobiltelefonerna. Med mobiltelefonen som rekvisita visar ele-
verna i denna scen att de vill ta det lugnt. Hamids försök att dras in från sin 
omloppsbana kan förstås som att han tolkar pausen som en chans att kunna bli 
del av gemenskapen medan de elever som tittar ner i sin telefon tar paus just 
från denna gemenskap och det ständigt pågående vänskapandet. Pausen bety-
der med andra ord inte samma sak för de som redan är del av gemenskapen 
och Hamid som inte är del av någon gemenskap.  

De populära killarna som har varit del av samtalet får i egenskap av att 
tilldelas högre social status än Hamid, tolkningsföreträde. Det blir deras tolk-
ning som blir den gängse. Detta blir synligt eftersom Hamid misslyckas att få 
pausen att bli ett samtal, en gemenskap och ett tillfälle att vänskapa. Hamid 
ser ett tillfälle att träda in som aktör i ett kulturellt framträdande medan de 
andra aktörerna har dragit för ridån. Här har dock Hamids status som satellit 
en stor roll. Om en elev med hög social status hade föreslagit samtalsämnen 
eller kommit fram och velat vara del av det som hände på en mobilskärm, hade 
denna elev med stor sannolikhet blivit inbjuden.  

Det är alltså de som befinner sig i centrum för en gemenskap eller ett vän-
skapande, som utifrån sin höga position i en social maktordning avgör om 
satellit-eleven har en tolkning som de kan godta. Om den inte godtas, dras en 
gräns mot eleven i fråga. Här spelar också tid en stor roll. Hamid, den sociala 
satellit som gör försök till att vänskapa i scenen, har länge ansetts som en 
omöjlig vän, speciellt för de populära killarna. Den gräns som de i denna scen 
drar är därför en etablerad gräns som blir lätt att dra, den är sedan länge över-
enskommen och kräver därför inte stora resurser.  
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Även publiken och relationen mellan medspelarna har en roll i hur scenen 
utvecklar sig. När klasskompisarna kommer in till scenen där det kulturella 
framträdandet utspelar sig behöver de fortsätta att dra en social gräns gentemot 
klassens sociala satellit, det är det som förväntas av dem givet deras vänskaps-
skript. Populära killar i klassen drar gränser mot klassens satelliter, så är det 
bara. I scen två blev det möjligt för Edvin, en populär elev att vänskapa med 
Hamid men det var under förutsättning att de andra populära killarna inte var 
närvarande.  

Nu är de närvarande och därför behöver de, inför varandra, dra den symbo-
liska gräns som de är vana vid, gränsen mot klassens sociala satellit.   

I denna scen synliggörs vilken uppgift en elev som jag benämner som sa-
tellit, kan ha i ett vänskapande. I scenen illustreras att en deltagarkonstellation 
kan ta hjälp av en satellit för att definiera sina gränser och sitt skript. Det blir 
tydligt när den sociala satelliten i scenen försöker att bli en del av de populära 
killarnas vänskapande genom att referera till det som är centralt i deras vän-
skapsskript men trots detta misslyckas med sitt försök. Misslyckandet kan här-
ledas till att scenens sociala satellit tolkar den situationella meningen med rek-
visitan på ett annat sätt än de populära killarna. Och på grund av hans låga 
status är det inte han som har tolkningsföreträde utan de populära killarna och 
deras tolkning får företräde. Den gräns de med sin tolkning kan dra bekräftar 
den symboliska gräns som de vanligtvis drar mot klassens satelliter.  

Scen fem: Att dra gränser i en maktordning 
Denna scen utspelar sig när höstterminen börjar närma sig sitt slut och jullovet 
står för dörren. Klassen befinner sig mitt uppe i sitt traditionsenliga julpyssel. 
Likt resten av klassen är eleverna Amar och Hamid i färd med att göra egna 
tomteluvor av tyg som de senare ska ha på sig när klassen ska fira in julen 
tillsammans i Solgården. I mina videoanteckningar står följande.   

 
Eleven Amar sitter på en stol en bit utanför den ring av stående elever som har 
bildats runt det midjehöga pysselbordet. Bordet är fullt av gröna och röda papper-
sark, filttyg, tejp, lim och glitter. Hamid går fram och tillbaka mellan Amar och 
bordet. När han går mot Amar hukar han sig för att på så sätt få ögonkontakt med 
Amar. När kontakt etableras går han fram till Amar, bugar och tar hans hand och 
formar en kyss strax ovanför Amars hand, som vore de tjänare och kunglighet. Han 
får då Amars uppmärksamhet. ”Jag ska bjuda dig på kebab!” utbrister Hamid och 
Amar tittar då upp och säger ”åh, älsklig, min baba, jag älskar dig baba!” (baba = 
pappa på bland annat arabiska). Hamid har nu fått, om än på skoj, en kärleksfull 
respons och säger då: ”Ey, det är du som får bjuda mig på kebab, eftersom jag 
bjuder dig!” Hamid skrattar åt sin ologiska begäran men märker att Amar inte 
skrattar med. Amar vänder istället uppmärksamheten mot det som händer bland 
lim och glitter vid det midjehöga bordet.  

Då kommer eleven Albin mot Amar och Hamid. Albin har hög status och tillhör 
periferin av konstellationen populära killar i klassen. Han drar uppmärksamhet 



 137 

till den tomteluva som han har gjort genom att ta plats i rummet likt en manne-
käng på en catwalk, på så sätt får alla får chans att beskåda hans mästerverk till 
tomteluva. Hamid ser Albin och tittar på Amar för att se om han också har sett 
Albin med luvan. Hamid tar tillfället i akt för att använda Albins modevisning 
till att återuppta kontakten med Amar och pekar på Albin och säger: 
 
Kolla, han är som en tre-åring typ, han vill visa sin pappa att han har ritat en 
teckning, ha ha! 
 
Amar skrattar till en början åt Hamids förlöjligande kommentar men hans blick 
vandrar vidare, bort från Hamid. Återigen vittnar Amars signaler om att han 
inte tänker fortsätta vänskapandet med Hamid som tidigare påbörjats.  
 
Hamid behöver därför påkalla uppmärksamhet på nytt och börjar då rappa 
”nigga’, nigga’, nigga’, you’re my nigga, why you call them bitches a whore?” 
och Amar sjunger med i Hamids rap men tystnar sen och frågar ”är du en nigga’ 
eller?” och Hamid svarar: ”Nej inte jag, jag sjunger för dig!” Hamid skrattar 
och försöker upprätthålla den skämtsamma tonen medan Amar inte verkar 
tycka att det är roligt utan snarare oförskämt att Hamid tror att han kan använda 
N-ordet som skämt. Och dessutom mot honom som är afrosvensk. Amar vänder 
sig istället mot en annan elev som visar sin tomteluva. Interaktionen mellan 
Hamid och Amar är över. 
 

Det blir synligt att Hamid, med sin låga status i klassen behöver inordna sig i 
den befintliga sociala maktordningen i klassen för att kunna vänskapa, han 
kan inte iklä sig en högstatusroll. Samtidigt behöver en social satellit öka sin 
status för att kunna vänskapa eftersom hen behöver befinna sig på liknande 
statusnivå som de hen vill vänskapa med. Till sist vill jag peka på att vän-
skapsförsök påverkas av hur aktörerna förhåller sig till ”den andre”, det vill 
säga, vem eller vilka de som är närvarande ser som ett ”dom” och om de delar 
denna bild.  

Att inordna sig i en befintlig social maktordning 
Denna scen börjar med att Hamid och Amar tillsammans simulerar en hierar-
kisk relation där Amar blir kung och Hamid hans tjänare. Den hierarki som 
iscensätts i rollspelet speglar den ordning som redan finns mellan Amar och 
Hamid. Amar har högre status än Hamid och vänskapar med de populära kil-
larna medan det är tvärtom för Hamid. Han är som sagt ofrivilligt ensam. Po-
sitionerna i klassens reella statushierarki bekräftas på så sätt genom rollspelet. 
Det är detta som gör att skämtet går hem, eller som Douglas (1999) uttrycker 
det:  

 
… a joke is seen and allowed when it offers a symbolic pattern of a social pat-
tern occurring at the same time. (s. 152) 
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Hamid skämtar om hur en hierarkisk relation kan iscensättas genom bland an-
nat handkyssar. Att använda skämt är ett återkommande inslag i Hamids för-
sök till att bli inkluderad och att vänskapa. Att han skämtar kan förstås som 
att mindre står på spel än om han skulle vara allvarlig, i likhet med när Hamid 
i tidigare scen refererar till affärsverksamhet på Hötorget. Om skämtet inte 
fungerar tar han mindre skada än om han hade gjort ett seriöst inlägg i ett 
samtal och blivit ignorerad.  

I likhet med den kulturella pragmatiken visar studier att en interaktion, som 
ett skämt görs i ett ömsesidigt växelspel mellan den som skämtar och de som 
ska reagera på skämtet (Evaldsson, 2005; Goodwin, 1990; Rampton, 1995; 
Tholander & Aronsson, 2002). För att ett uttalande ska bli ett skämt behöver 
alla som är inbegripna i situationen uppfatta det som något roligt. Publikens 
och medaktörernas tolkningar blir avgörande. Att Hamid hade som avsikt att 
skämta räcker inte, Amar behöver också skratta vilken han till en början gör. 
Skämtet lyckas således eftersom det återspeglar en befintlig maktordning.  

Att inte inordna sig i en befintlig social maktordning 
Att skämt är beroende av samarbete blir även synligt senare i scenen men 
denna gång misslyckas samarbetet. Hamids skämt tappar sin vänskapande 
kraft när Amar inte skrattar. Frånvaron av skratt blir istället ett exkluderande. 
Hamid byter även spår i rollspelet och spelar upp en maktordning som inte 
stämmer överens med den som är befäst sedan tidigare mellan Hamid och 
Amar. När Hamid förändrar hierarkin i rollspelet tappar Amar intresset. Helt 
plötsligt är det Amar som är skyldig Hamid någonting eftersom Hamid vill ha 
något att äta från Amar. Det går inte Amar med på utan flyttar fokus bort från 
Hamid. Rollspelet är slut och Hamid behöver hitta nya sätt för att kunna få 
kontakt med Amar.  

Då kommer Albin, som har hög status, förbi med sin tomteluva. Hamid 
skrattar först åt och förnedrar Albin men Amar skrattar inte med, återigen för-
stärks det faktum att Amar inte ser sig själv och Hamid som ett vi. Även om 
skämt är en del i klassens populära killars sätt att vänskapa ska skämten göras 
på ett visst sätt och i en särskild kontext. Han skämtar exempelvis på andras 
bekostnad och dessutom åt en elev med högre status. Hamids skämt skulle 
dock kunna förstås som att han driver med Amar, att driva med någon skulle 
vara att vänskapa utifrån den populära konstellationens skript. Vad som gör 
att Hamids skämt ändå inte blir en lyckad väg till vänskapande kan vara att, 
för att kunna driva med varandra behöver eleverna ingå i samma gemenskap 
(jfr. Kasselias Wiltgren, 2014).  

I rollspelet agerar inte Hamid utifrån sin tilldelade plats i statushierarkin, 
Amar och Hamid tilldelas inte lika status i den sociala ordningen vilket skulle 
krävas för att Hamids skämt och drivande med Amar skulle fungera som vän-
skapande. Enligt de populära killarna i klassen ska gränser dras mot de som 
har lägre status än de själva, inte högre. Här blir återigen den befintliga makt-
ordningen viktig och Hamid frångår den befintliga statusordningen i klassen 
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vilket kan vara förklaringen till att han inte kan bli del av ett tillfälligt vän-
skapande med Amar.  

I denna situation lyckas Hamid först med sitt försök att vänskapa genom 
rollspel och humor för att senare misslyckas. Detta kan, förutom att förklaras 
med endast Amar och Hamids dynamik även ses i ljuset av den publik som 
finns närvarande. När Albin kommer och kan se vad som händer mellan Amar 
och Hamid blir interaktionen en annan. Det bli då viktigt för Amar att dra en 
gräns mot Hamid eftersom att Amar riskerar att äventyra sin relativa status om 
han associeras med Hamid. De populära killarna i klassen, där Albin ingår, 
drar en tydlig gräns mot klassens satelliter. Därför drar även Amar denna 
gräns, speciellt när Albin tittar på. Återigen blir det möjligt att se att publiken 
påverkar gränssättningar. Speciellt för de elever som är osäkra på vilken status 
de tilldelas av klasskompisarna.   

Den Andre formas i en maktordning  
När Amar vänt sig bort och tappat intresset för Hamid behöver Hamid agera. 
Han behöver något mer än skämt och att göra sig rolig över andra för att få 
möjlighet att tillfälligt få vänskapa.  

Hamid träder då fram med de attribut som gör att han kan liknas vid en rap-
artist. När Hamid rappar spelar han på en negativ stereotyp bild av en rapartist 
som har särskilda och traditionella maskulina drag, han är tuff och använder 
en sexistisk vokabulär. Som tidigare påtalats kan en specifik maskulinitets-
norm möjliggöra för eleverna i den populära konstellationen att tilldelas social 
makt och att vänskapa, som när Josef kan förstärka gränsen gentemot Hamid 
när han refererar till en heteronorm i scen tre.  

Genom att anpassa sig till normen skulle det alltså kunna bli möjligt för 
Hamid att stiga i statushierarkin och på så sätt förflytta den gräns som Amar 
drar mot honom. Eftersom om de befinner sig på samma nivå i hierarkin skulle 
Amar och Hamid kunna vänskap. Amar skulle inte vara tvungen att dra en 
gräns mot Hamid eftersom Hamid inte längre skulle ha lägre status än Amar.   

Till en början tycker Amar att Hamid är underhållande i sin roll som rap-
artist. När han däremot frågar hur han tänker kring etnicitet, rasifiering och 
vem som är ”den Andre” menar Hamid att det är Amar. Detta går inte Amar 
med på, om det är någon, utifrån Amars perspektiv, som ska definieras som 
”den Andre” är det Hamid i egenskap av social satellit. Hamids försök att 
skapa en mer jämlik ordning mellan dem misslyckas. Med hänvisning till det 
vänskapsideal som presenteras i avhandlingens inledning påtalar Amar att de-
ras relation inte är jämlik och på så sätt blir Hamid inte möjlig att ha som vän.  

Även om skämt är en stor del i de populära killarnas vänskapande blir inte 
Hamids sätt att skämta en ingång till att kunna vänskapa med Amar. Skämtet 
fungerar så länge det reproducerar en befintlig maktordning men när Hamid 
inte längre håller sig till denna ordning misslyckas försöket till vänskap.   
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Avslutande kommentarer 
Detta kapitel behandlar gränsdragningar i vänskapandet. Genom att intressera 
mig för gränsdragningar kan jag se hur kulturella element får betydelse i for-
mandet av en social ordning. Denna ordning innebär att vänskap blir möjlig 
om vännerna är på liknande nivå i klassen statushierarki. Hur eleverna till-
skrivs och tillskriver status eller social makt bland klasskompisarna, reglerar 
elevernas handlingar i scenerna ovan.   

I ordningen har eleverna olika möjlighet att bli inkluderade. De elever som 
tilldelas en relativt hög status har ofta handlingsutrymme och tolkningsföre-
träde att bestämma om, när och hur en gräns ska dras. I många fall får de på 
så sätt friheten att utmana en social ordning medan elever med låg status, det 
vill säga sociala satelliter, riskerar att bli bestraffade när de utmanar denna 
ordning. I kapitlet blir det även möjligt att se hur elever, genom att själva er-
känna sin låga status och andras högre status kan få en plats i en gemenskap 
även då de har en position som satellit. 

Det blir viktigt för elever med låg status att kämpa för självrespekt eftersom 
det har visat sig att elever som befinner sig långt ner i hierarkin påverkas mest, 
i negativ bemärkelse, av den ordning som finns (Eder, 1995). Denna observat-
ion behöver dock diskuteras. Mina exempel pekar på att det inte endast är 
viktigt för elever med låg status utan även elever som befinner sig högt upp 
och i mitten av en hierarki att aktivt relationsarbeta. Det handlar om att be-
vaka, försvara gränser och förhandla social makt och status för att på så sätt 
kunna vara del av ett vänskapande. Att göra vänskap är ett arbete för samtliga 
elever. Samtidigt så drabbas eleverna olika hårt. Att vara ofrivilligt ensam är 
ett stigma i sig och det krävs mycket av eleverna med låg status att få ta del 
av ett vänskapande, mer än för de flesta. Risken att misslyckas för de sociala 
satelliterna är också större eftersom det krävs mindre av andra elever att re-
producera de sociala gränser som är dragna, de som exkluderar en social sa-
tellit, än att dra nya. På så sätt är det enklare att exkludera än att inkludera en 
som i klassen görs till social satellit.  

Kapitlet redovisar hur elever med satellitstatus genom att vara i rörelse och 
använda mellanrum, kan dras in i en gemenskap. När pauser i det kulturella 
framträdandet uppstår, kan möjlighetsytor för vänskapande träda fram men 
sällan på satelliternas egna premisser. Snarare blir de till verktyg för att upp-
höja andra eller genom att bli förnedrade göra gränsen mellan inkludering och 
exkludering tydlig. På samma sätt som ledarstatus formas i sitt sammanhang 
och i relation mellan eleverna blir alltså även satelliten till via göranden och i 
relation till andra. Vad detta kapitel visar är att så länge elever med låg status 
inte utmanar symboliska gränsdragningar kan de, på andras premisser, få bli 
del av en gemenskap. Samtidigt som elevernas sociala ordning föreskriver att 
elever som kan bli vänner ska befinna sig på samma statusnivå. Att kunna bli 
en del av ett vänskapande kräver därför att en elev med låg status inordnar sig 
i den rådande ordningen samtidigt som det fordrar att eleven utmanar denna 
ordning med dess maktfördelning. Detta blir ett gränsdragningarnas dilemma, 
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där möjlig vänskap står på spel. Kapitlet visar alltså att vänskapande och de 
gränser som dras i denna process behöver ses i ljuset av social makt, scenrum, 
publikens agerande, tillgänglig rekvisita samt tid i form av mellanrum. Utifrån 
analyserna i kapitlet blir det synligt att eleverna drar gränser genom att referera 
till kulturella normer gällande fram för allt maskulinitet och att elever kan an-
vända en social satellits försök att vänskapa till att behålla sina vänner och sin 
status.  

I nästa kapitel presenteras scener där aktörerna identifierar ett lojalitetsbrott 
när en ny och oväntad vänskap uppstår. Denna nya vänskap ses som ett hot 
och något som skapar social oordning. 
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Kapitel sju. Hot mot vänskap 

I föregående kapitel gjorde försök till vänskap det möjligt att få syn på gräns-
dragningar som både inkluderar och exkluderar elever. Det blev då även möj-
ligt att se hur eleverna drar gränser som en del av sitt vänskapande.  

I detta kapitel kommer de populära tjejerna i klassen vara i fokus och på 
vilket sätt de hanterar ett upplevt lojalitetsbrott som är följden av en ny och 
oväntad vänskapsrelation. Detta kapitel ger ett perspektiv på en uppkommen 
situation och i kapitel åtta och nio presenteras ytterligare två perspektiv på 
samma situation. Syftet med att redogöra för samma händelse från olika per-
spektiv är att se hur element som publik och scenrum kan få olika betydelser 
beroende på sammanhang och att kontexten påverkar meningsskapande.     

I kapitlet beskrivs först sammanhanget för det kulturella framträdande som 
avhandlas, dess aktörer och vad som har hänt innan de scener som presenteras. 
Sedan följer sex scener vilka ingår i ett kulturellt framträdande där aktörerna 
försöker hantera en situation där överenskomna gränser för vänskap har över-
trätts. Aktörerna i detta mikrodrama har olika roller och publiken och scen-
rummet samspelar händelseutvecklingen. Frågeställningen som står i fokus 
för kapitlet är: Vad händer när vänskapens gränser hotas?  

De populära tjejernas vänskapande   
Det är början av september och eleven Viktoria och hennes klasskompisar har 
just avklarat ett skolprojekt som förbereder dem för det stundande skolvalet. 
Viktoria ser fram emot att träffa sin bästa vän sedan lågstadiet, Tora, som har 
varit borta från skolan i ett par veckor. Utifrån det jag får reda på har de inte 
träffats under dessa veckor men anses ändå, av klassen, fortfarande som bästa 
vänner eftersom vänskapen pågått så länge. Dessa två veckor har dock gått 
bra, Viktoria har till exempel kommit ifatt sina klasskamrater i skolarbetet, 
även om det inte har varit som vanligt då hon annars dagligen umgås med sin 
bästa vän.  

När Viktoria kommer till Solgården denna morgon i september har dock 
något förändrats. Hennes bästa vän Tora som liksom Viktoria är del av de 
populära tjejernas umgänge, sitter vid ett bord i Solgården och vänskapar som 
bästa vänner gör fast med en annan elev, Ika. Ika är en elev som aldrig har 
varit nära till att vänskapa med Tora förut, inte heller med Viktoria eller någon 
annan elev i klassen. Toras nya bästa vän har sedan länge behandlats som en 
satellit i klassen. Hon har utsatts för kränkningar och varit ofrivilligt ensam. 
Det är reaktionen på denna oväntade vänskap som kommer att analyseras i 
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detta kapitel. För att kunna förstå hur detta kan tolkas som ett oväntat lojali-
tetsbrott behöver först den sociala ordningen bland de populära tjejerna i klas-
sen beskrivas.  

Scenen som jag här ska presentera utspelar sig i april 2015, drygt ett halvår 
efter att eleverna började i årskurs åtta. Bland de populära tjejerna i klassen 
finns just nu Klara, Viktoria, Elsa och ibland Emma. I denna konstellation 
ingick alltså tidigare även Tora men efter att ha inlett en vänskap med Ika är 
hennes deltagande i den populära konstellationen ifrågasatt.  

Eleven Klara började i klassen i årskurs sju och inkluderades snabbt bland 
de populära tjejerna och har inga vänner utanför denna konstellation. Klara 
fungerar som ledaren. Ofta är det hennes ”kom, nu går vi!” som sätter kon-
stellationen i rörelse, från ett scenrum till ett annat. Som ledare har hon stort 
handlingsutrymme att styra över vem som får och vem som inte får delta i 
vänskapandet.    

Klara och hennes pojkvän Gustav är ett återkommande ämne för diskuss-
ion, för de populära tjejerna och även för andra i klassen. Gustav och Klara är, 
mig veterligt, det enda kärleksparet i klassen och de sitter ofta omslingrade 
och kyssande i Solgården, för att nästa stund bråka och kasta saker på 
varandra. Klaras relativt höga status gör att hennes sätt att göra relationer blir 
åtråvärt i klassen, åtminstone bland de populära eleverna (jfr. Thorne, 1993).  

Viktoria har sedan fyra år tillbaka varit bästa vän med Tora. De två eleverna 
har varit självklara deltagare bland de populära tjejerna under mellan- och 
högstadiet. Viktoria och Tora kan sägas ha skapat en intim zon (Ganetz, 1992) 
inuti den större populära tjejkonstellationen. Till skillnad från Klara, som end-
ast vänskapar med de populära eleverna, passar Viktoria in i många umgängen 
i klassen. Kanske kan det bero på att hon spelar fotboll på fritiden. Fotboll är 
ett stort intresse hos eleverna i klassen och ofta en inträdesbiljett till vänskap-
ande. Lokala matchresultat och fotbollskändisskvaller avhandlas flitigt i flera 
konstellationer.  

Under de första veckorna på höstterminen förändras emellertid denna soci-
ala ordning. Tora börjar umgås med Ika och konstellation av populära tjejer 
utvidgas parallellt med en ny deltagare, Elsa.   

Ny deltagare i konstellationen 
Under tiden då Tora och Ika blev vänner började de populära tjejerna att um-
gås med klasskompisen Elsa, en elev som tidigare enligt egen utsago, valt att 
vara själv under skoltid. Elsa brukar under raster och håltimmar sitta i ett hörn 
i Solgården och antingen koncentrerat tittat ned på sin mobilskärm eller be-
trakta sina klasskamrater som rör sig i rummet, alltid med hörlurarna i öronen. 
Elsa förklarar för mig i ett samtal under en lunch i början av fältarbetet att hon 
är mest intresserad av volleyboll, en sport hon utövar flera gånger i veckan 
och vilken ofta tar henne med på resor runt om i världen. Att hon spelar vol-
leyboll istället för fotboll, som är ett utbrett intresse i klassen, gör att hennes 
hobby inte kan bli en självklar resurs i vänskapsförsök i klassen då hon inte 
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har möjlighet att dela sitt intresse med klasskompisarna. Elsa har utifrån detta 
inte tidigare deltagit i ett vänskapande i klassen utan har sina vänner i sitt lag, 
utanför skolan. Elsa upplever dock inte ensamheten som ofrivillig utan snarare 
som att hon själv valt att vara avskild från resten av klassen (jfr. Westberg, 
2012). Detta blir tydligt, i alla fall för mig, när Elsa förklarar: ”Jag är inte 
intresserad av att vara med någon i klassen, de är ointressanta.” Eftersom det 
är den social satellitens ofrivilliga ensamhet som ger låg status i klassen, kan 
Elsas förklaring till sin belägenhet även tolkas som att hon räddar sitt ansikte 
(save her face, Goffman, 1959). Inför mig berättar hon att hon befinner sig i 
avskildhet och inte ensamhet och att hon har valt sin position i klassen själv. 
Hon har kontroll.  

Trots att Elsa tidigare har befunnit sig i avskildhet i skolan har hon värderat 
vänskap högt. I samtal som Elsa och jag har under raster och håltimmar berät-
tar hon om volleybollvännerna. Att hon har ett intresse som inbegriper vän-
skapande blir också tydligt för hennes klasskamrater, publiken. Hon kan vara 
frånvarande från skolan under flera dagar då hennes lag deltar i internationella 
tävlingar och hon har ibland tröjor med lagnamnet på så att åskådarna kan se. 
I skolan tilldelas därför inte Elsa satellitstatus eftersom hon inte framträder 
som ofrivilligt ensam.  

Att Elsa inte kan tillskrivas denna status i klassen kan också förklaras med 
att mobiltelefonen för många elever är en artefakt med vilken de kommunice-
rar med sina vänner. Detta gör mobiltelefonen till rekvisita som signalerar att 
användaren är del av en gemenskap. Om än inte i det fysiska rum där hen 
sitter. Elsas användning av mobiltelefonen kan på så sätt göra det faktum att 
hon sitter själv i Solgården (mer) legitim (Halldén, 2007). Hon vänskapar ge-
nom mobiltelefonen och sitter därför avskild men inte ensam.  

En anledning till att Elsa blir vänbar just nu är att den populära konstellat-
ionen är i förändring. Tora har lämnat. Denna förlust för konstellationen öpp-
nar samtidigt upp för nya vänskapanden. Att Elsa inte heller är en satellit kan 
också göra att hon nu kan få plats bland de populära tjejerna. 

Den populära konstellationen tjejer har alltså utökats med en ny elev, Elsa. 
Nu när förändringar i de populära tjejernas i vänskapande har presenterats kan 
ridån öppnas till den första scenen.  

Scen ett: Social oordning  
Det är april månad år 2015 och ett halvår efter det att eleven Tora har blivit 
bästa vän med Ika. Tora är numera utesluten ur de populära tjejernas umgänge 
av ledaren Klara. Viktoria som är en av de populära tjejerna är dock fortfa-
rande vän med Tora, trots att ledaren Klara tydligt tar avstånd från detta. Det 
kan bero på att Viktoria och Tora varit vänner under många år. Dessutom har 
de varit bästa vänner vilket innebär ett större mått av lojalitet. Viktoria har 
inte heller så strikta gränser kring vem hon talar och skrattar med under skol-
tid, hon är inte lika starkt bunden till de populära tjejernas skript och dess 
gränser som ledaren Klara är. Viktoria berättar också att hon mår väldigt bra i 
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Toras närhet. Tora visar å sin sida, inte heller något intresse av att umgås med 
Klara utan fördelar sin tid mellan vännerna Ika och Viktoria. Konstellationen 
av populära tjejer är därför förändrad och gränserna är under omdaning.  

Klassen är samlad i Solgården och de har konstaterat att det är en vecka 
kvar till påsklovet. Idag rullar schemat på som vanligt. Klockan är 13.00 och 
eftersom nästa lektion börjar 14.00 har eleverna en håltimmes paus från under-
visningen. De sitter utspridda vid de tiotal bord som står ihopsatta i rader i 
Solgården. En del arbetar med skoluppgifter som de inte har hunnit med och 
andra sitter och pratar om vad de ska göra på lovet.   

Jag har följt Viktoria med kamera och mikrofon under några minuter när 
hon, tillsammans med de som numera tillhör de populära tjejernas konstellat-
ion bestämmer sig för att gå in i ett klassrum bredvid Solgården för att kunna 
umgås ostört. Klara går först och Viktoria och Elsa efter. I det klassrum dit de 
går finns varken lärare eller klasskompisar. Jag följer med in, sätter mig på en 
stol och försjunken i skärmen på videokameran som ligger i mitt knä fortsätter 
jag att filma deras umgänge. I mina videoanteckningar från dagen går att läsa:  

 
Klassrummet är traditionellt möblerat. Borden står längs rader med tillhörande, lite 
rangliga och av eleverna nerklottrade stolar. Längst fram står en kateder där lärarna 
har lagt högar av vad som ser ut som osorterade papper. På väggen bakom katedern 
hänger en whiteboardtavla där röda och blå streck vittnar om den lärargenomgång 
som pågick här tidigare. Klara har satt sig på ena sidan av det bord som står närmast 
katedern. Hon tittar sporadiskt i sin telefon och väger på stolen. Elsa sitter mittemot 
Klara med jackan på och sneglar förstrött på mobilskärmen. Bredvid Elsa och 
mittemot Klara, sitter Viktoria med kepsen långt nerdragen över pannan och leker 
med ett tuggummi genom att snurra det runt sitt pekfinger. De säger inte mycket 
men kan breda ut sig med hela kroppen vilket inte är lika lätt ute i Solgården till-
sammans med de andra eleverna. Klara har fötterna uppe på bordet, Viktoria har 
lagt sina på en stol. Ingen av de närvarande tar av sig sina jackor, så deras likadana 
svarta, midjelånga jackor med luvor av imiterad päls på, gör att de dels fysiskt 
liknar varandra och dels att deras kroppar tar plats i rummet.  

 
De sitter runt bordet och pratar om förra helgen även om de inte verkar helt 
engagerade, det är långa pauser mellan uttalandena. Efter några minuter glider 
de över till att diskutera hur Tora, den tidigare självklara medlemmen i den 
populära tjejkonstellationen, och Ika, den ofrivilligt ensamma eleven, kan ha 
blivit vänner. Samtalsämnet uppkommer när andra ämnen sinar. Det är Klara 
som i mellanrummet ställer frågan om den nya vänskapen. Likt i kapitel sex 
är det alltså i pausen som den sociala satelliten tar och/eller får plats, även om 
det i denna scen inte är i fysisk form utan som samtalsämne. Klaras fråga om 
den nya vänskapen är retorisk eftersom att den inte ställs utifrån att hon är 
nyfiken på motivet till vänskapen utan snarare hur Ika och Tora kan ha tagit 
sig rätten att inleda en relation trots att den utifrån hennes horisont är omöjlig. 
De har tagit sig rätten att hota den etablerade sociala ordningen trots att de inte 
har social makt nog att kunna göra detta enligt Klara.   
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Det finns ett behov av att förstå Ika och Toras vänskapande. De undrar hur 
denna mycket oväntade och förvånande vänskap gick till. Från att ha varit en 
självklar del av en avgränsad deltagarkonstellation, har Tora valt att vänskapa 
med Ika som inte har någon status alls i klassen. Hur kan Tora plötsligt bli vän 
med Ika? Handlingarna behöver förklaras och de tycks vara i behov av att 
tillsammans reflektera över hur de själva ska förhålla sig till situationen. Vil-
ken roll ska Tora ha i deras fortsatta liv? Och vad betyder det för den populära 
konstellationen att den har blivit bortvald till förmån för någon som kan be-
traktats som en social satellit i klassen? Nu när det etablerade och självklara 
har satts i gungning och utmanats av ett nytt sätt att vänskapa behöver de tre 
närvarande eleverna skapa reda i den oordning som uppstått. Var går grän-
serna för vänskap? Det vill säga, vem eller vilka är enligt dem autentiska i sin 
vänskap utifrån deras vänskapsskript och hur ska de handlingar som skapar 
oordning i den sociala strukturen förklaras?  

Att behovet av ordning blir aktuellt just nu kan ha att göra med att Viktoria 
tillbringar mer och mer tid med Tora, som de populära tjejerna har exkluderat. 
Det har därför blivit svårt för Klara (och Elsa) att ignorera den förändrade 
ordningen.  

Att det har gått ett halvår sedan den ovana vänskapen inleddes betyder, 
utifrån min förståelse av att vänskapa, att Ika och Toras vänskap nu kan ses 
som mer autentisk eftersom den pågått under en längre tid. Det kan också vara 
en orsak till att detta kulturella framträdande sker nu och inte tidigare. Klara, 
Elsa eller Viktoria väljer inte att lyfta upp detta faktum utan refererar till tid 
ur ett annat perspektiv, nämligen till de två veckorna i Konsthallen.  

De har stängt dörren mot Solgården vilket gör att de inte har någon publik 
förutom varandra (och mig). När de börjar sitt samtal försöker de först reda ut 
hur Ika och Tora överhuvudtaget har kunnat påbörja sitt vänskapande.  

Elsa: Jag fattar inte hur de [Tora och Ika] började bli kompisar? 
Klara: Inte jag heller! 
Viktoria: Efter två veckors skolsamarbete? 

 
Alla tre är överens om att det inte kan ha varit de två veckorna utanför skolan, 
då Ika och Tora genomförde ett grupparbete tillsammans, som har lagt grun-
den för relationen. Två veckor är inte nog med tid för att inleda autentisk vän-
skap. Elsa, Klara och Viktoria hänvisar till att vänskap formas under en lång 
tid. Tid som ger gemensamma erfarenheter och minnen. De två veckorna i 
Konsthallen kan jämföras med den nära vänskap som har formats under drygt 
sju år mellan Viktoria och Tora. I jämförelsen kan således Ika och Toras vän-
skap inte anses som sann.  

I samtalet vänder de sedan intresset mot vilka gemensamma intressen Ika 
och Tora kan tänkas ha. Det är som att de går igenom olika grundprinciper, så 
som gemensamma minnen och intressen, som finns i vänskapsidealet för att 
se om Ikas och Toras relation håller måttet för en autentisk vänskap. Gång på 
gång kommer de fram till att den inte gör det.  
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I det pågående samtalet undrar de vad Ika och Tora kan ha avhandlat under 
grupparbetet. Elsa lägger fram ett förslag:  

Pratade de om godis eller? De pratade säkert om godis och sen sa de ’åh, du är 
min bästis’[med en förlöjligande röst].  

 
För att utvärdera relationen negativt använder sig de tre tjejerna av uppdiktade 
beskrivningar av situationer, likt hypotetiska narrativ (Kahlin, 2008). På så 
sätt kan de ytterligare, utan att det har hänt, förstärka sin beskrivning av Ika 
och Toras vänskapande som opassande.  

Efter Elsas förminskande av den nya vänskapen är det Viktorias tur att in-
tressera sig för Ika och Toras osunda mathållning. Hon menar att ”de har varit 
på Donken [McDonalds, min anm.]”. Elsas retoriska fråga om vilka Ika och 
Toras gemensamma intressen kan vara samt hypotetiska konstateranden om 
godis och snabbmat blir viss förtäring symboliska markörer. Det är inte bara 
kosten som är osund, deras relation är osund. Junk-food och dess onyttigheter 
av fett och sött får symbolisera att de är personer vars relation inte kan tas på 
allvar som seriös eller värd att förknippas med. Eftersom de populära tjejerna 
menar att de håller sig till hälsosamma vanor blir Ika och Toras vänskap till 
en relation som kräver avhållsamhet från de populära tjejernas sida. Ika och 
Tora framställs som glupska, utan karaktär, och därmed kan de som personer 
också bli ifrågasatta och följaktligen även deras relation.  

Klara och Viktoria däremot, går på gymmet och sminkar sig. För dem är 
det viktigt att forma sin kropp enligt en specifik norm om hur tjejer ska arbeta 
med sitt kulturella framträdande. De ska vara smala och investera i sitt yttre 
och när de vänskapar ska de prata om dessa gemensamma värden. Tvärtemot 
vad Ika och Tora enligt deras hypotes pratar om och gör när de vänskapar. De 
närvarande tjejerna, de populära, beskriver det skript som de iscensätter, i syn-
nerhet nu när vänskap står på spel: En vän ska vara någon som de känt länge, 
vännen ska forma sin kropp enligt idealet och ingå i kulturellt accepterade 
relationer. Klara, Viktoria och Elsa kan alltså använda detta skript för att ifrå-
gasätta den nya vänskapen och peka på att den nya relationen stör den sociala 
ordning som hittills har funnits eftersom Ika och Toras vänskapande inte stäm-
mer överens med de populära tjejernas iscensättande av vänskap. Deras relat-
ion är inte sann, inte rätt, inte ren. Det kan till och med framstå som att den 
smutsar ner det som anses vara rätt och rent. Ika och Toras vänskap blir då 
möjlig att med Douglas ord beskrivas som att ”förorena det formbundna” 
(2004, s. 149) där det formbundna är det etablerade vänskapandet bland de 
populära tjejerna. Ifrågasättandet blir en nödvändighet för de populära tjejerna 
eftersom de behöver försvara sig mot hotet från den nya relationen, denna 
”källa till oordning” (ibid. s. 143).  

De referenser till en kulturell norm om tjejighet som de populära tjejerna 
gör ovan är värda att diskutera. I det kulturella framträdandet är det viktigt för 
Klara, Elsa och till viss mån Viktoria att dra en gräns framför allt mot Ika. 
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Med hjälp av referens till en normativ tjejighet kan de lyckas med detta. Där-
emot, i andra sammanhang, när de iscensätter skript då inget står på spel fram-
ställs aspekter av denna normativa tjejighet, exempelvis att träna på gym att 
lojalitet och därmed vänskap byggs upp över tid, inte som betydelsefullt. När 
det centrala inte är att dra en gräns mot en social satellit kan de istället till och 
med vänskapa genom att protestera mot dessa kulturella normer. Kulturella 
normer används alltså som resurser beroende på vilken gemensam tolkning av 
situationen som aktörerna vill ska formas. När det kulturella framträdandet 
exempelvis kräver en protest mot normen, genom att framställa sig som käns-
lokall, högljudd och stundvis intolerant (jfr. Ambjörnsson, 2004) så vänskapar 
de populära tjejerna just så.  

Hur de refererar till kulturella normer skiljer sig således från en situation 
till en annan beroende på vad som är önskvärt att uppnå i det kulturella fram-
trädandet, vilken publik som närvarar och vem som agerar.   

Scen två: Försök att återställa ordningen  
Klara, Elsa och Viktoria sitter kvar i klassrummet och deras samtal fortskrider. 
Från att fram tills nu ha ifrågasatt Ika, Tora och deras vänskap och beskrivit 
den som oäkta, koncentreras denna scen på Ikas förmodade sätt att agera och 
vara. Eleven Ika har alltså under hela grundskoletiden varit ofrivilligt ensam 
och utan någon vän i klassen. I diskussionen om mathållning lägger Klara till 
att ”det var väl Tora som köpte allt åt Ika där också?” som om att Tora stod 
för notan när de åt hamburgare. Ika beskrivs som girig. Klara lägger till att Ika 
även kan ses som en person som ”baxar” [tar saker, min anm., citat från Klara], 
som är tjuvaktig och därför oärlig. Klara och Elsa är nämligen övertygade om 
att det är Ika som ligger bakom en parfymstöld i förra veckan i tjejernas om-
klädningsrum.  

Samtalet fortgår och stämningen är stundvis skämtsam, som när de skrattar 
åt den andras (enligt dem) pricksäkra beskrivning av Ika. I samtalet är de över-
ens om den sociala gräns som behöver dras mot klassens satelliter och därmed 
mot Ika. Att dra en gräns mot elever med låg status är, och har varit, en del av 
de populära tjejernas vänskapande.  

Skrattet kan också ses som ett sätt att undgå allvaret i de uttalanden de gör, 
att skydda sig mot att vara den som baktalar någon annan. Skrattet gör situat-
ionen till ett skämtsamt och lekfullt samtal i stället för den kränkning som det 
egentligen är. I de populära konstellationerna skämtar de ju med varandra hela 
tiden. Skillnaden i denna scen är dock att den som är föremål för skämtandet 
inte är där och kan returnera påhoppen eller på annat sätt reagera. En annan 
central skillnad är också att Ika inte har samma höga status som de populära 
tjejerna, så även om hon skulle vara en närvarande aktör skulle denna scen 
inte kunna passera som att de driver med varandra på lika premisser.  

Stundtals blir stämningen mer allvarlig då Klara adresserar Viktoria. Vik-
toria vill trots den nya vänskapen mellan Ika och Tora vara vän med Tora: 
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”Men alltså, Viktoria, du fattar inte.” Klara som har svårt att acceptera Vikto-
rias resonemang, lutar sig fram och spänner ögonen i Viktoria för att peka på 
tyngden i exemplen hon belyser. Elsa sitter kvar med telefonen i handen och 
bekräftar då och då något som Klara har sagt (”ja, precis”) och förstärker den 
bild som Klara vill presentera. Elsa kan sägas vara den bekräftande publik som 
Klara behöver för att bli övertygande i sitt iscensättande av en oäkta vänskap 
och den sociala gräns som hon vill upprätthålla mot Ika och även mot Tora.  

Elsas bekräftelse hjälper Klara att fortsätta:  

Ika har typ F (lägsta betyg, min anm.) i alla ämnen, vad ska hon ha för utbild-
ning? Ska hon sitta och tigga på gatan som de andra människorna och sitta och 
bara ’jag vill ha godis, jag vill ha godis’. Alltså, förstår du [Viktoria]? 
  

Ika äter inte bara onyttigt. Hon har också en ohälsosam inställning till sin egen 
framtid vilket gör henne till en person som inte är värd att investera sin vän-
skapstid i. Klara framställer Ika som en person som inte heller passar in i den 
framåtsyftande deltagarkonstellationen i klassen, ett deltagande som eventu-
ellt skulle innebära att gränsen mot Ika inte hade behövt dras (så tydligt).  

Klara iscensätter Ikas karaktär och handlingar på ett sätt som inte passar in 
i deras bild av en möjlig vän. Anledningen till denna beskrivning är att hennes 
värde som person behöver ifrågasättas för att en vänskapsrelation till henne 
ska framstå som oförklarlig och märklig. Om någon skulle välja henne som 
vän så skulle det vara ett tydligt felval. Tora har alltså valt fel och det gör 
Viktoria också om hon väljer Tora.   

Det är inte bara i nuet som Ika framställs som fel utan också i ett framtida 
perspektiv. Hon saknar framtidsambitioner och spås att fortsätta leva det ohäl-
sosamma och giriga liv hon beskrivs leva idag. Likheter dras till socialt mar-
ginaliserade lågstatusgrupper vars uppehälle kräver att be främlingar om eko-
nomiskt stöd. Denna beskrivning kan hänvisas tillbaka till ett samtal som de 
nyss har haft i den populära konstellationen. Under en rast pratar de om en 
kvinna som de har sett och som sitter vid närmsta matvarubutik och ber om 
pengar ”har ni sett hon som sitter där och tigger?” frågar Klara i samtalet. 
Vidare berättar hon: ”Visste ni att det är Zacharias [en elev från en annan klass 
i deras skola] mamma?” De populära tjejerna tror inte att detta kan vara sant 
”va, jag fattar inte, det kan inte vara sant?”, det kan inte vara så att någon som 
de känner har en familjemedlem som är så marginaliserad. De visar med sin 
reaktion att någon som ber om hjälp med pengar inte kan vara en del av deras, 
om än perifera, umgängeskrets. På så sätt kan de använda röster och samtal 
från tidigare sammanhang i ett nytt sammanhang för att förstärka en argumen-
tationslinje (Aronsson, 2019, s. 31). De har svårt att föreställa sig att de kan 
vara associerade, via en skolkamrat, med en i samhällets ögon lågstatusgrupp, 
lika lite som de kan associeras med Ika som har låg status i klassen.   
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Att Viktoria inte protesterar mot Klaras iscensättning, tycks Klara tolka 
som att Viktoria går med på hur hon gestaltar Tora. Klara utstrålar energi ge-
nom att snabbt röra sig framför tavlan och ger inga tecken på att hennes fram-
trädande skulle kunna ifrågasättas. 

Om Viktoria går med på Klaras iscensättning av Ika så undrar dock Klara 
hur det kommer sig att Viktoria kan fortsätta att vara vän med Tora. Klara 
frågar Viktoria: 

 
 Varför är du med henne då [Tora]? Varför går du tillbaka till henne? 
 

Enligt Klara är Ika en person som har oärliga motiv till att vänskapa, en vär-
dering av Ika som förs över till att även gälla Tora. Men Viktoria vill inte gå 
med på att Tora görs till en oäkta vän, hon vill ju fortsätta att vara med Tora. 
Så Viktoria svarar: 
 

Det är inte så. Jag går inte tillbaka till Ika. Jag går tillbaka till Tora.  
 

Viktoria behöver göra skillnad mellan Ika och Tora och beskriva Tora som 
någon hon kan vara vän med. Viktoria drar en social gräns gentemot Ika men 
inte mot Tora. Den ena ska placeras utanför vänskapens symboliska gränser 
och den andra innanför, eftersom hon vill fortsätta att umgås med Tora.  

Viktoria kommer att få kämpa för denna gräns eftersom Klaras iscensätt-
ning av vänskapens gränser delvis är övertygande. Hon behöver också gå med 
på denna iscensättning för att kunna vara kvar som vän till de populära tje-
jerna, hon vill inte förlora vänner, varken Tora eller Klara (eller Elsa). Om 
hon vill behålla sina vänner bland de populära tjejerna behöver hon ställa upp 
på deras gränsdragningar och villkor för vänskapande. Det blir ett dilemma 
som är svårt för Viktoria att lösa. Hon sitter och nästan gömmer sig bakom 
kepsens skärm och sjunker längre och längre ner på stolen för varje exempel 
som Klara ger.  

Det är märkbart att hon med sitt kroppsspråk, att hon kryper ihop och skyd-
dar sig med kepsskärmen, vill hejda Klaras gränsdragningar eftersom hon ris-
kerar vänskap oberoende av vad hon gör. Antingen väljer hon bort Klara och 
Elsa genom att inte ställa upp på deras vänskapande eller så riskerar hon att 
behöva välja bort Tora genom att gå med på att hon inte är möjlig att ha som 
vän. Hon vill inte behöva välja. Men Viktoria sitter kvar vilket gör det möjligt 
för Klara att uppfatta det som att Viktoria fortfarande går att övertyga om att 
dra samma gräns som hon själv, en gräns som exkluderar Tora.   

Klara, Viktoria och Elsa är överens om att Ika är en omöjlig vän, på grund 
av den bild de konstruerar av hennes sätt att vara och de felaktiga vänskaps-
motiv de tillskriver henne. Eftersom Ikas motiv uppfattas som orena och falska 
kan hon inte heller tas upp i en vänskapsrelation. Det skulle kunna göra relat-
ionen osann eller smutsig (Douglas, 1979). Äkta vänskap i deras sätt att dis-
kutera vänskap bygger bland annat på motiv som kodas som sanna, sunda, 
äkta och ärliga (jfr. Alexander, 2006).  
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 Den sociala ordningen är i gungning och Klara skyller detta på Ika, Tora 
och deras vänskap medan Viktoria vill mena att det är endast Ika som skapar 
denna oordning. Klara behöver göra mer för att övertyga Viktoria om att det 
är hennes sätt att skapa mening i situationen som är det rätta. Trots att Klara 
är ledaren i konstellationen och på så sätt tilldelas stor social makt verkar det 
svårt för henne att hävda att hon har tolkningsföreträde, att hon har rätt att 
definiera situationen; en princip som var viktig i föregående kapitel där Adnan 
hade tolkningsföreträde. Fördelningen av social makt kan därför sägas vara 
beroende av den sociala ordningen. Det vill säga, när oordning råder kan detta 
skapa oro hos de som tillskrivs makt i en tidigare förgivet tagen stabil social 
ordning (Douglas, 2004). Den nya relationen mellan Ika och Tora utgör såle-
des ett hot mot Klaras relativa status och makt. Jag tolkar Viktorias möjlighet 
att göra motstånd som ett tecken på oordningens kulturella potential till för-
ändring.  

Scen tre: Att balansera på vänskapens gränser  
Stämningen mellan eleverna har blivit allt annat än skämtsam. Nu finns det 
inte plats för det skratt som förut pekade på gemensamma tolkningar av läget.  
Klara har visat att Ika men också Tora faller utanför vänskapens gränser. Vik-
toria är ambivalent och hon vill fortfarande inte välja bort Tora. Hon vill fort-
sätta umgås med Tora och samtidigt vara en del av de populära tjejernas vän-
skapande. Att Viktoria inte upplever samma hot av den nya sociala ordningen 
som Klara gör kan förstås utifrån att hon inte riskerar att helt förlora vänner 
om den etablerade sociala ordningen förändras eftersom hon både har Tora 
och även är van att vänskapa med andra elever i klassen. Viktoria tilldelas 
heller inte samma höga status som Klara. Eftersom hon, vid en ny ordning, 
inte riskerar att sjunka lika mycket i hierarkin som ledaren Klara så blir en 
förändrad ordning inte lika hotfull.  

Tillbaka till samtalet i klassrummet. Hotet mot Klara är inte avvärjt och 
därför behöver det kulturella framträdandet fortsätta. Det är fortfarande inte 
fastställt vilka gränser som ska dras. Är Tora en möjlig vän eller inte? Från att 
ha beskrivit Ika och på så sätt även Tora som en oäkta vän med oärliga motiv 
fortsätter Klara att fokusera på hur Tora påverkar Viktoria negativt. Klara be-
tonar att Tora inte längre kan ses som en lojal och äkta vän eftersom hon tycker 
att Viktoria inte kan vara sig själv med Tora. Vänskapen har förlorat sin au-
tenticitet. Klara hävdar följande:  

 
Om ni verkligen var bästa vänner så skulle man aldrig behöva leka. Alltså, be-
höva göra sig till för sin bästa vän. Jag skulle kunna gå och vara mig själv. Helt 
mig själv, utan att min bästa vän ska säga någonting. Utan att jag ska försöka 
göra någonting, behöva anstränga mig och så där. Utan att min bästa vän ska 
säga nått. Du ska kunna vara dig själv och hur du är som person och hon ska 
inte ha några synpunkter på det. 
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Klara förklarar här för Viktoria att i en äkta vänskap ska hon kunna vara sig 
själv utan att anstränga sig och utan att bli ifrågasatt. Att hon i en, vad Klara 
anser som en sann vänskap, inte ska behöva leka. Lek i denna situation sym-
boliserar något som inte är på riktigt utan på låtsas, något som inte äkta utan 
tillgjort.  

Utifrån hur interaktionen om vänskapens gränser börjar utvecklas blir det 
alltmer komplicerat för Viktoria att hålla fast vid att hon fortfarande vill vara 
vän med Tora. Nu har Klara nämligen påpekat att det finns risk att även Vik-
toria tvingas att bli en icke autentisk vän. Gränserna hon behöver förhålla sig 
till är motstridiga. Kan hon vara vän med Tora och de populära tjejerna? Från 
att ha varit en självklar vän med de populära tjejerna ifrågasätts Viktorias plats 
i konstellationen.  

Att även Viktoria börjar närma sig gränsen för vem som kan få vara med i 
de populära tjejernas gemenskap blir även ett hot mot Klara. Klara vill åter-
skapa den ordning som förut fanns, där Viktoria var en självklar deltagare i 
den populära konstellationen. Om Viktoria görs till omöjlig vän, vem ska då 
Klara vänskapa med? Kan hon riskera att bli ensam? Klara blir tyst och verkar 
förlora kraft i sitt framträdande, hon suckar och tittar ner i marken.   

I Klaras paus kommer Elsa in i samtalet och undrar: ”Men vill du vara med 
henne [Tora]?” Viktoria svarar något tvekande: ”Det är, alltså, ja. Det är kom-
plicerat, jag vet inte.” 

Elsa frågar hur Viktoria känner och vad hon vill och åberopar på samma 
gång vänskapens idealbild, att vänskap är, eller åtminstone ska vara något du 
själv väljer. Detta gör att Viktoria upplever situationen som komplicerad. Hur 
ska hon förhålla sig till vänskapens gränser för att kunna vara vän med Tora? 
I en situation där hon inte har någonstans att fly annat än in under sin keps.  

Hur kan Viktoria fortsättningsvis dra en gräns endast gentemot Ika när 
Klara vill att även Tora ska uteslutas från vänskapandet mellan de populära 
tjejerna? Hur kan hon övertyga Klara att hon vill vara med Tora trots att det 
är tydligt, även för henne, att Tora inte med självklarhet passar in i deras ge-
mensamma vänskapande längre?  

Klara verkar uppfatta att Viktoria, genom sin tvekan och svårigheter med 
att argumentera för alternativa vänskapsskript, börjar vackla, att de gränser 
som hon men även Elsa har dragit för vänskap börjar landa hos Viktoria. Är 
det så att Viktoria ändå behöver gå med på att det är omöjligt att vänskapa 
med någon som inte tillskrivs samma höga status som de populära tjejerna?  

Viktoria lutar överkroppen och huvudet längre och längre ner mot bänken 
och kepsen dras längre och längre ner och skymmer snart ögonen, som att hon 
handgripligen vill skydda sig med sin keps för att på så sätt eventuellt undgå 
att behöva motivera hur hon vill att gränserna ska dras. Viktoria ser framför 
sig en social ordning där hon kan vara vän med både de elever som är populära 
och de som inte är det. Alltså inte den ordning som Klara formar men hur ska 
hon kunna övertyga sig själv och Klara om att denna nya ordning är möjlig?   

Viktorias sätt att förminska sitt platstagande i scenrummet genom att sjunka 
ner och gömma sig, ökar Klaras handlingsutrymme och det tycks skänka 
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henne ytterligare energi att fortsätta med att baktala den nya vänskapen mellan 
Ika och Tora. Klara berättar hur Tora gjorde när Ika ”tog över” henne från 
Viktoria:  

Klara: Att Tora kunde släppa det där [vänskapen med Viktoria]. Det var mer  
än vad du [Viktoria] kunde göra. 
Viktoria: Jag måste framstå som så jävla… 

 
Ika beskrivs som en person som i kraft av sin tjuvaktiga karaktär, har tagit 
Tora ifrån dem. Tora i sin tur övergav sina vänner utan närmare betänklig-
heter, vilket ställer henne i sämre dager. Hon verkar inte leva upp till idealet 
om trofasthet. Klara förklarar att Viktoria inte skulle kunna lämna sina vänner 
eftersom hon är en sann vän till skillnad från Tora. 

Klara förstärker sin slutsats genom att också hävda att det är ”inte bara jag, 
det är många i klassen” som delar uppfattningen om att Tora inte längre kan 
ses som en sann vän. Från att ha beskrivit vad en sann vänskapsrelation är, det 
vill säga, en relation uppbyggd av en gemensam historia, lojalitet och ärlighet, 
och vem som faller utanför vänskapens gränser, den som inte lever upp till det 
sanna, så använder sig Klara av ännu en dramaturgisk strategi för att övertyga 
Viktoria om att hon borde bryta sin kontakt med Tora.  

Klara menar att det är fler ögon än Klaras som tittar på Viktoria och som 
recenserar hennes val, att vänskapa med Tora. Hon utökar publiken för det 
kulturella framträdandet som har utspelat sig, till att också bestå av ”många i 
klassen” för att ge sin berättelse mer tyngd. Det finns ett sanningsanspråk i 
den kvantitativa mängden. Det är inte några enskilda individers uppfattning 
att Viktoria verkar överskrida implicita vänskapsgränser utan hela klassens.  

Viktoria blir för en stund svarslös. Det tycks som om hennes självbild sätts 
i gungning, där hon sittande på stolen, blir medveten om andras värderingar 
av henne. Kan det vara så att hon närmar sig gränsen för vänskap med Klara 
och de andra populära tjejerna? Och hur ska Klara hantera att Viktoria är på 
väg att träda fram som en icke möjlig vän? Något behöver hända, den oordning 
som hotar den tidigare stabila ordningen behöver fortfarande hanteras.  

Scen fyra: Ordning och etablerad makthierarki 
I denna fjärde scen av sex fortsätter Klara att vara framgångsrik i sitt framträ-
dande i klassrummet när det gäller att svärta ner Ika och Tora och dra en gräns 
gentemot dem. Händelserna i rummet får mig att inse hur iscensättningen bi-
drar till en upplevelse hos Viktoria av att själv balansera på en gräns. Vän-
skapens osynliga, men samtidigt mycket närvarande gräns. Exkludering från 
ett vänskapande är en risk som uppenbarar sig. Det blir påtagligt att Klara och 
Viktoria känner sig pressade och att de båda två riskerar att förlora vänner.   

Det kulturella framträdandet byter fokus för att handla om hur Klara kan 
fortsätta att vänskapa med Viktoria. Klara vill vara vän med Viktoria och där-
för kan inte Viktoria fortsätta att beskrivas som en omöjlig vän. Klara behöver 
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därför byta spår i dramat. Hon behöver beskriva den äkta vänskapen, den som 
hon representerar, så att denna vänskap blir attraktiv att stanna kvar i. Då 
skulle deras deltagarkonstellation kunna stabiliseras och därmed den sociala 
ordningen. Klara skulle även kunna behålla sin ledarstatus.   

För att kunna göra detta refererar Klara till något som Viktoria tidigare har 
berättat att Tora har sagt till henne. Klara väljer alltså att ta hjälp av det någon 
sa till någon annan, som sen sa det till henne. Eleverna visar hur att referera 
till andra och återge rykten eller andrahandsinformation kan användas som ett 
stöd för att kunna tolka en situation på ett önskvärt sätt (jfr. Goodwin, 2006). 
Detta lyckas även här, Klara säger:  

 
Jag skulle aldrig säga så där ’alltså vi skulle kanske inte vara bästisar längre’. Ni 
har gått igenom fan jävligt många grejer tillsammans. Å ni har fan alltid stått på 
varandras sida och så nu [säger Tora] ’jag tycker inte vi borde vara bästa vänner 
nått mer’.  
 

Förstärkande svärord och dikotoma uttryck som aldrig och alltid hjälper Klara 
att lägga tyngd i sitt uttalande, det är på allvar nu. Vänskap är, enligt Klara, 
något som kan exemplifieras av det tidigare täta vänskapandet mellan Viktoria 
och Tora inom ramen för de populära tjejernas konstellation. Ett görande där 
gemensamma stunder av glädje, men även svårigheter delas med varandra och 
lojalitet som levs och som förväntas leva vidare. Tid görs här till ett element i 
vänskapsskriptet och påverkar därför det som Klara anser vara en autentisk 
vänskap. Detta tycker Klara att Tora har brustit i, då hon har frångått en delad 
överenskommelse om vänskap. Klara förklarar också motivet till sina uttalan-
den.  

 
Det är därför jag säger det här. Jag säger det här för ditt eget bästa [Viktorias bästa]. 
Jag säger det inte för att vara arg eller någonting. Jag säger det bara för att jag 
tycker att det är jävligt fel av Tora att göra det här för att, alltså vem gör så? Det är 
så jävla respektlöst.  
 

Och Elsa bekräftar, ”för vi bryr oss om dig”. Klara och Elsa berättar att de 
handlar som de gör för Viktorias ”eget bästa”. Viktoria själv sätts i en position 
där hon själv inte anses vara tillräckligt klarsynt och därför behöver vägled-
ning. Hennes egen omdömesförmåga ifrågasätts. Och det Tora har sagt, ”alltså 
vi skulle kanske inte vara bästisar längre”, skulle en riktig vän inte säga, det 
görs till ett nästintill omänskligt uttalande. Mot bakgrund av konstruktionen 
av den falska vänskapen kan Klara och Elsa träda fram som de sanna vännerna 
som står för, och till och med försvarar, den äkta vänskapen. De är ärliga, 
lojala, tillitsfulla, kritiska vid behov och har omtänksamma och ärliga motiv. 
De bryr sig och är respektfulla mot varandra och den vänskap de har byggt 
upp.  
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Viktorias keps täcker nu nästan hela hennes ansikte. Hon håller handen i 
brättet på kepsen som om hon är beredd på att använda den till att parera Kla-
ras ord. Lutande med huvudet ner mot bordet och kroppen nästan liggande 
över bordskivan, duckar hon för Klaras ord. Hon småstampar i golvet och vri-
der på sig som om hon vill komma därifrån, likt en rymdraket som räknar ner 
för start. Men hon är hindrad av att hon fortfarande behöver försvara och för-
klara sin del i detta vänskapsdrama.  

Hon uttrycker gång på gång: ”Ah… jag behöver en paus!” Viktoria behöver 
andas. Trots detta rop på paus, att scenen ska ta slut så att hon ska kunna gå 
på toaletten eller ta en bit mat, likt en paus mellan två akter på teatern, forts-
ätter Klara att framställa sig själv som en äkta vän: 

 
Det håller inte [det Viktoria hittills har gjort]. För att Ika drar ner Tora och 
när du följer efter dem så kan de dra ner dig också. Och jag vill inte att de ska 
göra det. Och jag tillåter inte att de ska behandla dig på det sättet som de gör.  

 
Viktoria försöker trots motståndet att greppa efter de halmstrån hon hittar för 
att visa att hon kan gå med på att Ika ska placeras utanför vänskapens gränser 
men att det inte innebär att Tora med automatik också blir en omöjlig vän. 
Viktorias gräns ser annorlunda ut. Märkbart trängd utbrister Viktoria: 
 

Alltså Ika, henne skulle jag kunna, alltså ah! Slå sönder vilken sekund som helst, 
för jag hatar henne.  

 
Viktoria tar till starka uttryck eftersom hon, inträngd mellan olika tolkningar 
av situationen, vill förstärka sin bild av det som händer. Hon gör Ika till en 
person som det går att få ”slå sönder” och ”hata”. Viktoria är trängd och an-
vänder hårda ordval som dock är vanliga i den skolmiljö jag vistats i. Hon vill 
komma därifrån, ta en paus, men då riskerar hon att förlora Klara (och Elsa) 
som vän. Och om hon lyckas framställa Ika som närmast omänsklig i negativ 
bemärkelse kan det göra att vänskapandet med Tora fortfarande kan räddas. 
Tora behöver göras till en person som anses vara en möjlig vän.   

På ett sätt kan Klara anses ha genomfört en lyckad gränsdragning eftersom 
Viktoria har gått med på att Ika inte kan tillåtas ingå i en vänskapskonstellat-
ion. Klara stöter dock på problem när det gäller att dra samma gräns gentemot 
Tora eftersom Viktoria vill vara vän med Tora. Viktoria delar minnen med 
Tora sedan början av mellanstadiet, och hennes sociala identitet har skapats i 
interaktion med Tora. Det är inte så lätt att bara släppa. Vem är hon utan Tora? 
Tiden sätter sina spår. Men det blir allt svårare att hålla med om Klaras hårda 
gränsposter för vänskap och samtidigt vara vän med Tora. Dessutom behöver 
Viktoria dra en gräns mot Ika för att kunna behålla Klara som vän. Hon vill 
varken släppa Tora eller Klara. Hon kämpar för att inte förlora sina vänner.    
  Mitt i detta gränsdragande berättar Viktoria något som hjälper Klara att 
förstärka gränsen mellan en sann och en falsk vän. Det Viktoria säger kan 
eventuellt skapa större chans att kunna förbli Klaras vän eftersom det kan 
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stärka gemensamma gränsdragningar. Viktoria berättar att Tora inte har talat 
sanning, hon berättar: ”Istället ljuger hon [Tora] om att hon ska gå och handla 
med Ika.” Tora har undanhållit information om att hon skulle gå och handla 
tillsammans med Ika och på så sätt har hon exkluderat Viktoria. Före vän-
skapen med Ika brukade Tora berätta allt för Viktoria, som bästa vänner gör. 
Nu när Tora är vän med Ika berättar hon inte allt för Viktoria. Lojaliteter och 
praktiker har förändrats av den nya vänskapen.  

Genom det Viktoria berättar blir det lättare för Klara att framställa Ika, Tora 
och deras relation som något som förorenar den sanna vänskapen. När Klara 
får höra att Tora inte längre är lojal mot Viktoria skanderar hon:  

 
Då är det ett tecken på att hon [Tora] är den falskaste bitchen jag vet! 
 

När Klara så tydligt beskriver Tora som falsk sjunker Viktoria ihop och mum-
lar ironiskt, ”tack för stödet”. Viktoria vill ha stöd från Klara i form av tröst 
för att Tora har svikit deras lojala vänskap. Istället för att stötta Viktoria drar 
Klara en tydlig gräns gentemot Tora. Denna tydliga gräns möjliggör Viktorias 
fortsatta vänskap med Klara men Viktorias uttalande, om att Tora är falsk, gör 
det svårt att hålla fast vid vänskapen med Tora.  

Samtalet vid bordet börjar gå mot sitt slut. Viktoria är ännu inte helt över-
tygad om Klaras gränser för vänskap. Hon har inte släppt tanken på att en 
alternativ social ordning skulle kunna vara att hon umgås med Tora och Klara. 
Klara förstärker därför dramats innehåll genom att ge det en annan inramning.  

Tonen hårdnar och orden blir vassare. Frustrationen är märkbar. Istället för 
att deras blickar vandrar runt i samtalet spetsar de alla tre blickarna i varandra 
när de vill säga något, sittande hoppar de upp och ner på sina stolar. Händer 
och armar förstärker orden med yviga gester. Det är som om de försöker ropa 
på hjälp för att hantera starka känslor. Samtalet har övergått från att vara ett 
allvarligt samtal till att bli aggressivt med högmälda ordväxlingar.  

Klara och Viktoria skriker åt varandra. De förstärker sina berättelser om 
den nya, hotfulla, vänskapen mellan Ika och Tora med kraftfulla svärord och 
metaforer. Elsa stöttar Klara genom att rikta en ifrågasättande blick, med 
höjda ögonbryn och stadig blick, mot Viktoria. De är med Goffmans (1959) 
ord i en form av team-maskopi med varandra. Den hårda tonen, frustrationen 
och det faktum att Klara verkar ha tömt sitt förråd av negativa beskrivningar 
av Ika och Tora leder till en vändpunkt:  

Viktoria: Alltså, det är Ika. Hon kan fan ta och gå och knulla sig själv.  
Klara: Det är båda två, det är inte bara Ika. 
Viktoria: Jo, för om Ika inte hade funnits på den här jävla skolan så hade inget  
av det här hänt. 
Klara: Ja, men fortfarande, Tora har dragit ner sig själv.  
Elsa: Men det är Toras val.  
Klara: Det är Toras val. Tora har bestämt själv vilken väg hon ska gå och hon  
valde fel väg. 
Viktoria: Ja, det kan man säga. Hon kommer, åh jag måste… 
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Klara: Du måste till och med leka snäll mot den du hatar mest av allt i hela  
världen, för att kunna få Toras uppmärksamhet. 
Viktoria: AAAAH! 
Klara: Du ska inte behöva göra det eller hur?  
Viktoria: Nä. 
Klara: Nä, så varför tillåter du att de gör så då? 
Viktoria: Jag vet inte, vad fan ska jag göra?  
Klara: Sluta gå till henne, vad annars?  
Elsa: Hon har ju redan gjort ett val att inte vara med dig. 
Klara: Nu ska jag ha föreläsning. Det finns inga pennor här inne.  
 

Trots Viktorias försök att dra en gräns mot Ika men inte mot Tora blir hon till 
slut svarslös. Klara tar då tillfället i akt att förändra samtalets inramning och 
istället för att diskutera och argumentera om vänskapens gränser, förändras 
scenen. En föreläsning om vänskap kommer att gestaltas med de resurser som 
ett klassrum har att erbjuda och med hjälp av den större berättelsen om vän-
skap.  

Scen fem: Utbildning i äkta vänskap 
En ny scen och nya roller presenteras. Klara reser sig från sin stol och ställer 
sig längst fram i klassrummet vid whiteboardtavlan. Hon går in i en undervi-
sande roll som lärare med allt vad en kulturell repertoar om en lärarroll inne-
bär. Därmed kan hon ge sin tolkning av situationen mer auktoritet.  

Klara behöver vara förtroendeingivande och det blir därför nödvändigt för 
henne att gå från att vara en av flera relativt jämbördiga aktörer i dramat till 
att hålla monolog stående vid whiteboardtavlan. Till skillnad från Hamid i ti-
digare kapitel verkar dock Klara lyckas med att inta önskad auktoritetsposit-
ion.  

Medan Klara träder in i lärarrollen vid katedern görs Viktoria och Elsa till 
en publik av elever i behov av utbildning. Klara förbereder sin lärarroll och 
Viktoria sitter och skruvar på sig och försöker undkomma det fortsatta dramat. 
Kepsen är fortsatt nerdragen och hon aktiverar mobiltelefonen. Trots tecken 
på att hon försöker fly från situationen så lämnar hon inte rummet. Hennes 
deltagande i de populära tjejernas konstellation är fortsatt viktig för henne. 
Kanske finns det en oro om hur den skulle kunna påverkas om hon gick däri-
från. Om hon skulle lämna rummet, skulle hon då äventyra vänskapen med 
Klara och i längden även sin plats och sin status som populär? Hon behöver 
även stanna för att försvara sitt vänskapande med Tora. 

För vän vill hon vara. Hon liksom alla andra i dramat. Vänskap är viktigt. 
Viktoria ser Klara förbereda sig för nästa scen med den nya dramaturgiska 
inramningen och hon framstår som förvirrad och känslomässigt lamslagen och 
sitter kvar.  

Å ena sidan kan det tolkas som att Klara beaktar Viktorias oro och osäker-
het över hur vänskapens gränser ska dras eftersom hon fortfarande anser att 
hon kan övertyga Viktoria om sina tolkningar. Å andra sidan ignorerar Klara 
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att Viktoria gång på gång frågar efter en paus från dramat. Hon säger: ”Jag 
behöver en paus”, ”ge mig choklad, jag måste ha choklad och bio” och ”jag 
måste faktiskt på toa nu!” Viktoria verkar vilja vara någon annanstans, där en 
annan social ordning är möjlig.  

Klara vill inte att de ska ta en paus då detta skulle kunna innebära att hon 
eventuellt skulle förlora sin chans att övertyga Viktoria om behovet att dra 
sociala gränser gentemot både Ika och Tora. Tänk om Viktoria inte skulle dra 
denna gräns, riskerar då Klara att bli övergiven och ensam? I en annan social 
ordning finns det risk för att gränser förflyttas och att de elever som tidigare 
var exkluderade blir inkluderade och tvärtom. En eventuell förändring hotar 
hela den populära konstellationens existens och Klaras icke-ifrågasatta ledar-
status.    

Klara och Viktoria kämpar således för att fortsätta vara vänner och ha vän-
ner men Viktoria är inte lika beroende av vänskapandet i just konstellationen 
av populära tjejer, dels för att hon har Tora och dels för att hon har erfarenhet 
av att kunna delta i andra vänskapanden i klassen. På så sätt kan det tänkas att 
Klara känner sig pressad, också mot bakgrund av sin ledarroll, och får arbeta 
hårdare än Viktoria. Detta blir tydligt då Klara intar en ny scen och en ny roll. 
Hennes arbete skalas upp medan Viktoria sitter kvar på sin stol.  

Nu har Klara alltså intagit den nya scenen och en auktoritetsroll. Från mina 
videoanteckningar ges följande bild:  
 

Med självklarhet och med ett tydligt syfte tar Klara plats vid klassrummets 
whiteboardtavla med pennan i högsta hugg. Hon behöver all den plats som tavlan 
erbjuder och suddar frenetiskt ut det som lärarna tidigare har plitat ner i ett annat 
utbildningssyfte. Hon drar upp de tajta vita jeansen med hjälp av skärphylsorna i 
linningen, rättar till det långa, burriga och fritt hängande håret, harklar sig och fo-
kuserar sin ”klass” som sitter framför henne. Nu är hon färdig för att inta lärarrol-
len. Hon har allt hon behöver för att förtydliga sin tes, den rena tavlan, pennan, 
publiken, auktoriteten och tystnaden.  

 
I likhet med publiken i en teatersalong förstår Viktoria och Elsa att föreställ-
ningen snart ska börja. De vrider stolarna så att de kan följa det som händer 
vid katedern och riktar sin uppmärksamhet på det kulturella framträdandet 
framme vid whiteboardtavlan. Trots att de inte får någon rast går Viktoria och 
Elsa med på att agera publik i och med att de sitter kvar. Likt den ordning som 
elever åtminstone förväntas gå med på med lärarna inför varje lektion, visar 
de med sina kroppar att de godtar den tillfälliga läraren Klaras röst som auk-
toritet. Klara har dessutom legitimitet som ledare för de populära tjejerna, 
även om den legitimiteten nu verkar vara utmanad. Den roll som Klara intar 
skulle exempelvis inte Elsa ha kunnat iklä sig, med hennes historia som ensam 
elev. Deras relationshistorik gör att publiken godtar Klaras roll vid tavlan.  

När Viktoria, Elsa och Klara förut satt runt bordet var de på samma ögon-
höjd med möjlighet att bekräfta eller ignorera varandras berättelser. Nu står 
Klara upp och de sitter, och det är Klaras föreläsning som är i fokus. Under 
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hennes föreläsning behöver Viktoria och Elsa räcka upp handen för att få ordet 
och de har inte, som Klara, möjlighet att förstärka sin berättelse genom att rita 
bilder på tavlan.  

Genom Klaras iscensättning har det uppstått en tydlig obalans i vilket hand-
lingsutrymme de tre eleverna tilldelas i dramat gällande att definiera situat-
ionen och formulera problemet. Ett handlingsutrymme som för Klara riske-
rade att minska tidigare i relation till Viktoria. Uppträdandet speglar Klaras 
tidigare självklara status bland de populära tjejerna. Hennes manér som en 
lärare som vet bäst motsvarar också denna status. Klara tar initiativet och trä-
der strängt och strikt fram inför sin publik. Genom att Klara iklär sig en auk-
toritetsroll underlättar det för henne att få en publik som samarbetar och låter 
hennes iscensättning fortgå (Goffman, 1959).   

Klara uppmanar Viktoria och Elsa att ”inte prata rakt ut” utan att ”räcka 
upp handen” när de ska säga något, hon ber dem att ”inte prata i munnen på 
varandra” och ropar högt ”sitt still” när hon upplever att de inte är koncentre-
rade på hennes föreläsning. För att ge ännu mer tyngd till sin roll ber hon 
Viktoria att ”ta ansvar” och att ”använda mogna ord” i sina reaktioner på fö-
reläsningens innehåll. När hon själv ska klargöra något kan hon använda sig 
av det som lärarna i deras klass ofta använder för att avsluta ett tema: ”Okej, 
nu blir det en reflektion.”  

Ridån går upp till sista scenen i klassrummets drama om vänskapens grän-
ser. Framme vid tavlan står aktören (och läraren) Klara medan Viktoria och 
Elsa sitter som åskådare (och elever) vid borden längst fram i klassrummet. 
Med hjälp av tavlan och pennan kan Klara teckna de populära tjejernas gränser 
för vänskap. Ett problem ska lösas, som det ofta är i ett skolsammanhang. 
Skolans rekvisita som whiteboardtavlan och klassrummets hierarkiska kate-
der- och bänkmöblering kommer här väl till pass.  

Återigen radas allt upp som gör Ika och Toras vänskap osund och med en 
lärares auktoritet förklaras varför Viktoria inte kan vara vän med Tora. Hon 
klargör att Ika har ”kommit in i deras vänskap” (Tora och Viktorias), som en 
inkräktare, någon som inte är välkommen. Tora beskrivs som respektlös, ef-
tersom hon har ”tappat alla minnen” som hon har haft med Viktoria och som 
falsk eftersom hon ”dissar sina bästa vänner och är med de äckliga istället”. 
Tora beskrivs som feg eftersom hon kommunicerar på Kik [social plattform 
med majoriteten unga användare] ”istället för ansikte mot ansikte”. När Klara 
ritar upp Tora, Ika och Viktoria på tavlan, som streckpersoner, kommenterar 
Elsa att både Tora och Ika borde ritas som bollar istället i och med att de är så 
”tjocka”. Klara håller skrattande med. Hon fattar pennan och sätter den vid 
figuren som ska vara Ika och ritar stora ringar runt magen som nästan helt 
skymmer resten av kroppen, Ika och Toras kroppar är nu stora bollar bestå-
ende av väldiga magar och de kallar Ika och Tora fortsatt för ”köttbullarna”. 
Ika beskrivs som en person som ”äter jättemycket choklad”, som en som borde 
”börja gymma”, gå på diet och att hon borde ”börja duscha”. 
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Ikas personlighet är också problematisk. Hon är ointressant eftersom 
”ingen lyssnar” till henne och dessutom förstår hon inte det själv utan ”forts-
ätter att prata och dessutom skvallrar hon”. Epiteten haglar på tavlan och Kla-
ras argumentation stärks med hjälp av att hennes tolkningar inte öppet får mot-
hugg.   

I Klaras föreläsning använder hon dikotomier rörande den oväntade vän-
skapsrelationens egenskaper och bakomliggande motiv. Gränser dras kring 
vad som är rätt och fel, ont och gott, rent och smutsigt, tilltalande och frånstö-
tande för att förstärka budskapet (Alexander, 2006; Douglas, 1979). Detta görs 
genom att rita kroppar tillhörande de elever som är med i dramat. Där vissa 
kroppar framställs som ”rätt”, alltså sunda och vältränade medan andra besk-
rivs som ”fel”, runda eller oformliga, eller med Klaras ord som ”köttbullar”.   

Genom tecknade bilder på whiteboardtavlan, kommentarer från publiken 
och hypotetiska narrativ (Kahlin, 2018) träder Ika och Tora fram som utanför 
den norm som finns för tjejerna i klassen och på så sätt kan de göras till omöj-
liga vänner och deras relation till varandra till en oförklarlig vänskap. Klaras 
ord är hårda och hennes tonfall aggressivt. Trots att de populära tjejerna i sitt 
vardagsspråk inte brukar ducka för grova beskyllningar och ord som av många 
(vuxna) skulle kunna upplevas som för hårda, upplever jag Klara under denna 
scen, som en verbal kulspruta. I relation till konstellationens annars höga ton-
läge skruvas tonläget upp ytterligare. En strid ström av vassa ord, som grova 
svärord och beskyllningar, som skulle skada om de träffade dem som orden är 
avsedda för. Det blir synligt att Klaras publik, Elsa och Viktoria, är lojal, de 
protesterar inte även när Klara går över gränser som andra klasskompisar an-
tagligen hade reagerat starkt på.  

Under denna akt växer Klaras iscensättning till nya, större proportioner i 
syfte att övertyga Viktoria, men kanske också sig själv, om de sanktioner som 
behöver göras gentemot Tora eftersom hon har överskridit de gränser som har 
dragits utifrån deras gemensamma vänskapsskript. Tora träder med hjälp av 
detta fram som en elev som skapar oreda i den etablerade ordning som de 
populära tjejerna har haft.  

Klara, i sin lärarroll, försöker även övertyga sina ”elever” genom att ge ett 
räkneexempel på tavlan angående vänskapens nödvändiga ömsesidighet. En 
slags vänskapens jämviktslära skisseras. Klara skriver siffror ovanför bilden 
av Viktoria som hon ritat på tavlan, och fortsätter sedan med att anteckna siff-
ror som representerar hur mycket arbete Tora lägger ner på hennes och Vik-
torias vänskap. Klara pekar på siffrorna och berättar att Viktoria ”lägger ner 
99 procent” medan Tora bara ”lägger ner en procent” på deras relation. Enligt 
Klara borde de lägga ner ”50 procent var”. Ömsesidighet som värde är ett 
centralt element i den ideala vänskapen, det är helt enkelt så en vänskap fun-
gerar. Den ska vara ömsesidig och det ska vara jämvikt. Siffror som kulturellt 
meningsfulla, som ett sanningsanspråk. Här presenteras de även av en tänkt 
lärare vilket skänker det kulturella framträdandet kraft i termer av makt genom 
tillförlitlig kunskap. 
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Siffrornas övertygande språk gör att det blir olustigt för Viktoria att lyssna 
eftersom hon delar denna uppfattning om ömsesidighet som en del av väns-
kapandet samtidigt som hon enligt Klara frångår denna kulturella överens-
kommelse när hon vill fortsätta vara vän med Tora.  

Framme vid tavlan byter Klara strategi och träder fram i en mer deliberativ 
anda. Hon föreslår att de gemensamt sammanfattar kunskapsläget med ”några 
stödord” som antecknas på tavlan. Hon åberopar här lärarens och skolans de-
mokratiska uppdrag och träder fram som den kunskapsförmedlare hon, i situ-
ationen, vill vara. Elevdemokrati är ett viktigt inslag i elevers skolvardag vil-
ket här vävs in i Klaras föreläsning. Hon nämner möjligheten till samarbete 
men mer vill hon dock inte öppna upp för publikens inflytande och återtar 
snabbt sitt skarpa tonläge. En samverkan med publiken skulle riskera att hen-
nes uttalanden blir kritiskt granskade. Klara refererar istället till bilden av en 
Caligula-lik lärare eller möjligtvis av en officer som delar ut order. De blir alla 
mycket allvarliga och Klara använder sig av en sträng och auktoritär röst. Hon 
ryter i med ett ”tyst” och ”räck upp handen” när Viktoria eller Elsa vill säga 
något.  

Klara vill att Viktoria berättar för Ika och Tora att de är illojala och att de 
beter sig illa mot Viktoria. Viktoria förväntas upplysa dem om att deras vän-
skap avviker från det sätt på vilket de populära tjejerna iscensätter vänskap. 
Viktoria behöver, enligt Klara, inför Ika och Tora göra det tydligt att de inte 
är sanna vänner. Särskilt inför Tora som förut var en del av de populära tjejer-
nas vänskapande. På så sätt skulle Viktoria bli tvungen att, i Ika och Toras 
närvaro dra en gräns mot dem.  

Klara vill dessutom att Viktoria tar upp detta, inte bara på tu man hand med 
Ika och Tora, utan inför hela klassen. I det offentliga rummet, så som konflik-
ter hanteras bland de populära tjejerna. Att dra en gräns med hela klassen som 
publik skulle dessutom signalera för dem att Viktoria inte vänskapar med Tora 
utan med Klara och på sätt befästa den sociala gräns som Klara vill dra genom 
publikens blickar.   

Klara sätter sig ovanpå ett bord bredvid Viktoria och Elsa, spänner blicken 
i och konfronterar Viktoria: ”Om inte du pratar med dem [Ika och Tora] så 
gör jag det.” Viktoria försöker överrösta Klara med ett ”nej”, samtidigt som 
hon skakar på huvudet och vänder sig bort från Klara. Viktoria fattar nytt mod 
och säger att hon har en plan för hur hon ska lösa situationen. Då blir Klara 
arg. Hon menar att Viktoria inte kan sköta samtalet själv och säger: ”Varför 
skulle din plan funka nu när det aldrig har gjort det förut?” Klara menar att 
hon behöver hjälpa Viktoria att dra gränser inför Ika och Tora eftersom Vik-
torias gränsdragningar inte hittills har gett resultat, i alla fall inte det resultat 
som Klara har önskat, nämligen att återställa den sociala ordningen. Den ord-
ning där hon själv har en säker plats som ledare.  

Dramat kommer till en kritisk punkt. Klara har använt sig av tillgänglig 
rekvisita och hon har provat olika kulturella resurser som lärarens auktoritets-
position och siffrornas sanningsanspråk för att övertyga Viktoria om sin bild 
av vem som är värdig att vara vän med.  
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De börjar bli trötta av det stegrade tonläget, deras kroppar hoppar inte 
längre upp och ner på stolarna och blickarna är inte lika intensiva. Takten på 
ordväxlingarna börjar också stanna av. De är medvetna om att det inte är 
mycket tid kvar tills nästa lektion börjar, då inramningen för deras kulturella 
framträdande kommer att förändras.   

I denna tidsnöd och i en situation där de emotionella energierna har falnat 
träder Klara fram med ännu en strategi för att få Viktoria att inse att det inte 
är önskvärt att fortsätta umgås med Tora. Den känsla som uttrycks är aggress-
ion. Klara hotar Viktoria med ett scenario där hon kommer att exkludera Vik-
toria från sin inre sfär genom att inte längre bry sig om eller beskydda henne. 
Ilsket utbrister Klara:  

 
Okej, jag ska inte bry mig. Du kan ju framstå som värsta hunden. Jag tar tag i dina  
problem men nu kommer jag inte att försvara dig när andra säger saker om dig.  
 

Först hotar hon med att sluta bry sig, att sluta känna empati för Viktoria. Att 
inte känna empati för någon kan innebära att personen i fråga anses ha låg 
status (Cuff, m.fl., 2016). När Klara pekar på att Viktoria riskerar att träda 
fram som ett djur som kan hunsas med och ledas runt i koppel av andra (klass-
kompisar) berättar hon även att det därför finns risk för att Klara slutar att 
känna empati för Viktoria, vilket skulle äventyra relationen. Klara menar vi-
dare att hon faktiskt är en sann vän som stöttar när problem uppstår, som när 
Tora inte är lojal mot Viktoria. Klara har också berättat att det är många, om 
inte alla i klassen, som tycker att Viktoria har förts bakom ljuset av Tora. I 
detta uttalande vill hon visa att hon, som den äkta vännen hon är, har försvarat 
Viktoria när detta har hänt. Om Viktoria däremot väljer att fortsätta umgås 
med Tora hotar Klara med att avsluta detta, från hennes perspektiv autentiska 
vänskapande som hittills varit självklart.    

Om Klara skulle sluta bry sig eller försvara Viktoria skulle de behöva sluta 
vara vänner. Att stå upp för sina vänner, att känna omsorg om varandra och 
att se varandra som subjekt är centralt i de populära tjejernas vänskapande. 
Om inte Viktoria gör som hon säger kan deras vänskap bli omöjlig. Detta ul-
timatum är den sista vändningen i dramat om vänskapens gränser. Klaras ut-
talanden pekar på att hon använder hot om att avsluta vänskapen eftersom hon 
genom detta kan få övertag i denna konflikt om var gränserna för vänskap ska 
gå (jfr. Corsaro, 2003). Utifrån situationen kan det sägas att hot används för 
att avvärja detsamma. Klara hotar Viktoria när den stabila och populära tjej-
konstellationen hotas.  

Viktoria svarar med: ”Jag blir förvirrad.” Hotet, det sociala dramats vänd-
ning, gör Viktoria konfunderad, nu befinner sig alla hennes vänskapsrelationer 
i riskzonen. Relationen med Tora genom Klaras gränsdragningar och relat-
ionen med Klara genom det ultimatum hon just ställts inför. Under det kultu-
rella framträdandet har Viktoria försökt finna en balans mellan att hålla med 
om att det är problematiskt att vara vän med Tora och att samtidigt vilja var 
vän med Tora.  
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Som respons på Viktorias känslotillstånd passar Klara på att skapa struktur 
i den upplevda oordningen ”ja, Tora gör dig förvirrad”. Klara menar då att det 
inte är hennes hot som har gjort Viktoria konfunderad utan att det är Tora och 
hennes handlingar som gör Viktoria vilsen och Viktoria håller till slut med: 
”Ja, du har fan rätt.” Klaras iscensättning via de kulturella resurser och de 
rekvisita som har funnits tillgängliga har gett utdelning.  

Att Viktoria bekräftar Klara kan också bero på att Viktoria ser en utväg ur 
samtalet för att i stunden undkomma ytterligare smutskastning, också av 
henne själv. Genom att dra gränser för vänskap har Klara lyckats övertyga 
Viktoria om att det är omöjligt att ingå i en vänskap med Tora. Det är åt-
minstone detta Klara tror utifrån Viktorias bekräftelse. Ordningen är åter-
ställd. De återgår till de positioner som de förut har haft: Klara som ledare, 
Viktoria och Elsa som hennes vänner och Ika och Tora som uteslutna ur den 
konstellation som de populära tjejerna ingår i.  

Ridån går ner. Klara lägger ner pennorna, tittar på klockan och inser att 
nästa lektion snart börjar. Hon går ur sin lärarroll och förhåller sig återigen, 
som elev till de schemalagda lektionerna. Viktoria och Elsa reser sig upp och 
alla tre går ut till resten av klassen i Solgården. Klara med ryggen rak och 
nästan springandes till nästa lektion på schemat, Elsa som obekymrat följer 
efter Klara. Viktoria släpar sig dock fram med tunga steg, fortfarande med 
kepsen nerdragen. Ett fortsatt motstånd mot dramats innehåll och utveckling 
kan skönjas i hennes kroppsspråk.  

Videokameran uppmanar till distans och recension 
Under samtalet ovan blir stämningen stundom hätsk och orden på tavlan som 
tecknar vänskapens gränser mycket hårda. När detta händer blir Viktoria, som 
sitter i publiken, orolig att någon ska komma in och se vad de gör. Hon tycks 
vara den enda i dramat som reflekterar över, eller i alla fall ger uttryck för, att 
deras kulturella framträdande kan uppfattas som kränkande. Hon lyssnar ängs-
ligt efter att någon ska närma sig dörren: ”Vad var det där?” Hon är noga med 
att det inte lämnas kvar något på tavlan när de lämnar klassrummet: ”Det är 
kvar något där uppe i hörnet [av tavlan].” Klara uppmanas att sudda ut det hon 
skrivit och ritat på tavlan så att ingen annan ska kunna ta del av det som av-
handlats.  

Utifrån min förståelse har Viktoria och Klaras skilda upplevelser av det 
drama som just har utspelat sig. När de är på väg ut från klassrummet, får de 
syn på mig och blir medvetna om att jag har fångat deras framträdande på film. 
Då säger Klara: ”Ha, ha alltså. Sen när du [Lina] kommer hem och kollar på 
det här, du kommer dö av garv.” Viktoria uttrycker istället att de nog har pas-
serat en moralisk gräns, hon säger: ”Nä, hon [Lina] kommer bara, ’fy fan så 
jävla elaka [de är]’.”   

Den situation som just utspelade sig ställer en del etiska frågor till mig som 
observatör och filmare. Utifrån Klara och Viktorias reaktion kan det tyckas att 
mitt filmande gjordes i smyg, utan deras vetskap. Detta var dock inte fallet. 
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Under dramat som utspelade sig sneglade de då och då på mig och min ka-
mera. När de råkade hälla ut en burk med pennor eller när de skrek rakt ut i 
frustration tittade de på mig efteråt och log, som att de såg sig själva genom 
kameran och utifrån kunde se att vissa handlingar stod ut från resten av inter-
aktionen eller något som de vanligtvis undanhåller den vuxnes blick.   

Klaras och Viktorias uttalanden om mitt filmande i samband med att de 
lämnar klassrummet, kan synliggöra deras olika inställningar till en möjlig 
publik utöver oss, som var fysiskt närvarande. Klara ser de som närvarar som 
vänner. Utan att riskera något kan hon dra en gräns mot alla elever i klassen 
utom mot de populära killarna där hennes pojkvän igår. Hon är inte beroende 
av resten av klassens elever och de populära killarnas skript för vänskap liknar 
det skript hon i denna scen vill försvara. De populära killarna skulle antagligen 
inte ha några problem med hennes vassa formuleringar.  

Viktoria däremot, umgås med många utanför klassrummet där de sitter. Inte 
minst Tora. Om någon av dem kom in när det kulturella framträdandet är i full 
gång skulle de antagligen ifrågasätta Viktorias vänskapande. Hur kan hon låta 
Klara kränka Tora (och Ika) som hon gör utan att hon tydligt protesterar? När 
Viktoria ser dramat utifrån mitt och kamerans perspektiv blir hennes frånvaro 
av protester synlig. Hennes meta-kommentar tolkar jag som att hon känner 
skam över det som just utspelat sig och vill tydliggöra för mig att hon är med-
veten om att det hon gjort kan anses vara fel utifrån att hon bara för en timme 
sedan vänskapade med Tora. Genom att uppvisa skam kan hon inför mig träda 
fram som en person som vet var gränsen går för rätt och fel.  

När de är på väg ut är Klara glad och småpratar om nästa lektion. Det är 
som om hennes lätta gång och tonfall speglar en social seger över att hon i 
dramat har lyckats övertyga Viktoria om sin bild av vänskapens gränser. Hon 
förväntar sig att Viktoria ska informera Tora om att deras vänskap är över. 
Ordningen skulle då vara återställd och Klaras vänskap med Viktoria säkrad.  

Scen sex: Att hantera parallella gränsdragningar 
Det kulturella framträdandet vid whiteboardtavlan är över och Klara, Elsa och 
Viktoria har kommit ut till Solgården där klassens övriga elever befinner sig. 
I föregående scen, i klassrummet under håltimmen, övertygar Klara Viktoria 
att hon behöver prata med Tora vilket hon ska göra. Mina videoanteckningar 
beskriver händelserna:  

 
När Viktoria kommer ut ur klassrummet letar hon efter Tora och säger samtidigt 
till Klara och Elsa att hon nu behöver vara ifred eftersom hon ska prata med 
Tora. Hon småspringer till Tora och säger att de måste prata och att de inte kan 
göra det där, det är för mycket folk. De går undan till en korridor som ligger 
avsides men i närheten av Solgården. Viktoria visar tydligt för mig att deras 
samtal är privat och att jag inte får vara med. Den mikrofon hon har haft på sig 
ger hon tillbaka till mig och säger: ”Jag ska ju prata med Tora nu.”  
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Viktoria vet att jag är insatt i vad som ska hända. Att hon inte vill att jag ska 
vara med kan tolkas som att min närvaro skulle kunna skapa vad Goffman 
(1959) kallar en rollkonflikt. Jag hade bevittnat att Viktoria till slut var del-
aktig i att framställa Tora som en icke-vän. När hon ska prata med Tora visar 
det sig vara för att åter befästa deras vänskap. På så sätt kan det sägas att hon 
har olika lojaliteter beroende på vem hon vänskapar med. Om jag närvarar vid 
Viktoria och Toras samtal blir lojalitetskonflikten och därmed rollkonflikten 
tydlig och då finns risk att Viktoria fasad rämnar.  
 När samtalet är klart fortsätter Viktoria och Toras vänskapande. Det verkar 
som att Viktoria är lättad när hon inte behöver vara i den maktobalans som 
Klara skapade i föregående scen:  
  

Viktoria och Tora kommer leende tillbaka in i Solgården och håller redan på 
att smida planer inför helgen. De vill åka skidor och diskuterar fram och till-
baka vad det skulle kosta och om de i så fall har råd.  

 
Deras vänskapande är befäst och de fortsätter att umgås under dagen. Under 
sista lektionen sitter Viktoria och Tora och arbetar tillsammans. Samtidigt sit-
ter Viktoria och sms:ar med Klara. Tora undrar vad Klara skriver i sms:en och 
Viktoria berättar.  

Hon [Klara] skriver: ’Du får ju vara med henne [Tora] men kom inte till mig 
när du inser vad hon gör.’ Don’t worry, I wont. Det där var falskt, det är som 
att jag skulle säga: ’När du och Gustav gör slut – kom inte till mig.’  

Tora svarar: ”Ah, eller hur!” I sms-konversationen hotar återigen Klara 
med att ge upp sin lojalitet med Viktoria. Eftersom Viktoria sitter med Tora 
kan hon använda detta hot för att dra en gräns mot Klara. Hon säger att 
Klara är illojal genom sitt uttalande. När Klara hotade vänskapen med Vik-
toria inne i klassrummet tidigare på dagen fick inte detta samma effekt. Då 
uttryckte Viktoria förvirring och nu använder hon hotet som en möjlighet 
att distansera sig från Klara. Den förändrade scenen med de nya aktörerna 
möjliggör andra gränsdragningar. De kan tillsammans beskriva Klara som 
en icke-vän. I klassrummet tillsammans med Klara och Elsa hade Klara 
makt att tala om för Viktoria vad hon skulle göra, ”du [Viktoria] får inte 
vara med henne [Tora]”. När Viktoria inte befinner sig i Klaras blickfång 
och när scenen, publiken och rekvisitan är en annan, då har Klaras förma-
ningar inte samma kraft. Här kan det sägas att tjejernas gränsdragningar 
och i längden vänskapande visar hur ögonblicken bidrar till att göra den 
sociala människan (Goffman, 1982). I mina fältanteckningar fortsätter si-
tuationen med att:  

 
Viktoria vrider sig på sin stol, hon tittar ner i mobilen och tittar upp i taket som om 
hon förbereder ett svar på Klaras meddelande. 
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Trots Viktorias mothugg på Klaras meddelande blir hon orolig av hotet om att 
bli lämnad av sin vän. Viktoria vill vara vän med Tora och Klara men en sådan 
social ordning verkar inte möjlig. Hon kan inte dra gränser mot både Tora och 
Klara samtidigt som hon vänskapar med dem.  

Samtalet mellan Tora och Viktoria fortsätter vilket avleder Viktoria från 
sms-konversationen med Klara. Tora påminner om deras planer för att åka 
skidor. Viktoria börjar istället leta på nätet efter ett par bra skidglasögon att 
köpa. Sedan förändras situationen. I mina fältanteckningar går att läsa:  

Fem minuter in i Tora och Viktorias samtal om skidutflykten dyker Ika upp i 
Solgården. Hon går mot Tora och Viktoria och när hon kommer fram riktar hon 
sig mot Tora och frågar: ’Ska vi inte sätta oss där borta?’ Hon pekar på ett ställe 
några bord bort. Ika vill att Tora går med henne och lämnar Viktoria. Tora sva-
rar att hon sitter bra där hon sitter, med Viktoria, och föreslår att Ika ska sätta 
sig med dem istället. 

 
Ika blir osäker, ska hon sätta sig ner när Viktoria är där? Viktoria som förut 
har utsatt henne för kränkningar? Samtidigt vill hon sitta bredvid Tora, hennes 
vän. Ika slår sig till slut ner vid dem, de sitter som i en triangel på varsin stol. 
Viktoria och Tora fortsätter att prata om sina skidplaner utan att inkludera Ika. 
Ika försöker komma in i konversationen genom att ställa frågor men det är inte 
förrän hon plockar upp en påse chips som Tora bjuder in henne i samtalet. I 
denna scen görs Ikas frågor inte till en möjlighet att bli inkluderad till skillnad 
från hur det stundom blir för Hamid i kapitel sex. Istället kan chips bli in-
gången till umgänget. 

Ika tar ut en chipspåse från väskan, öppnar den och lägger den i knät för att 
börja äta. Tora ser påsen och säger: ”Åh, får jag ta lite? [till Ika]” Ika ger Tora 
en näve chips. Tora fortsätter prata med Viktoria med munnen full av chips. 
Viktoria blir då medveten om att Ika har något att äta och även hon blir sugen 
och frågar: ”Åh, får jag smaka lite Ika?” Ika ger Viktoria en stor näve med 
chips och Viktoria uttrycker sin tacksamhet ”åh, tack så jättemycket”.  

Samtalet går med hjälp av chipsutdelningen över till att handla om hur 
mycket de önskar att de kunde gå och köpa chips och ha ledigt från skolan. 
Ika inbjuden till samtalet och gemenskapen. Här fungerar en chipspåse som 
rekvisita eftersom den är en del i att kunna bjuda in och acceptera vänner i en 
ny konstellation. Generositet, men också att äta tillsammans är viktigt för vän-
skap.  

Nu sitter Tora, Viktoria och Ika och pratar om vad de skulle vilja göra om 
de inte var i skolan, samtalet fortlöper utan större störningar från någon annan. 
Faktum kvarstår dock, att Viktoria fortfarande vill vara vän med Klara och 
därför behöver handskas med denna relation och de olika gränsdragningar som 
görs i Viktorias olika vänskaper. Hennes vardag kommer att fortsätta vara ett 
sökande efter hur hon, utan att ifrågasättas, kan fortsätta att vänskapa med 
både Klara och Tora.  
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Under månaderna efter dramat vid whiteboardtavlan, väljer Viktoria att för-
dela sin tid mellan Klara (och Elsa) och Tora (och Ika). De umgås aldrig ihop 
alla fem och dessutom umgås de i olika scenrum. Tonläget har skruvats ner 
och den sociala ordning som förut ansågs som ny diskuteras alltmer sällan.  

Avslutande kommentarer 
Scenerna ovan belyser hur en elev med hög status och en ledarroll reagerar 
när en etablerad social ordning hotas. Hotet kommer från en ny vänskap som 
skapar oordning i relationsarbetet i en populär konstellation av tjejer. När en 
etablerad hierarkisk ordning förändras, riskerar elever med hög status att för-
lora den sociala makt de har tillskrivits av andra och deras egen förståelse som 
självklara i sin status naggas i kanten. Den förändrade ordningen riskerar att 
beröva elever med hög status på vänner och därmed kan en känsla av egen-
värde också äventyras. Därför behöver de som upplever ett hot dra tydliga 
gränser för vem som ska placeras innanför och vem som ska placeras utanför 
en gemenskap. Gränserna använder eleverna alltså som resurser för att uppnå 
sitt mål i interaktionen (jfr. Corsaro, 2011; Danby, 2009; Evaldsson, 2007; 
Goodwin, 1990, 2008; Goodwin & Kyratzis, 2011). Målet för Klara, ledaren 
i konstellationen, är att försöka återskapa en tidigare social ordning. Det görs 
genom att försöka svärta ner den nya vänskapen som utmanar den populära 
tjejkonstellationens vänskapande.   
 Genom nya gränsdragningar, som inte är i linje med den etablerade sociala 
ordningen, kan dock även en ny ordning formas, där nya vänskaper blir möj-
liga vilket kommer att redogöras för i kapitel åtta. På så sätt kan en social 
oordning vara farligt för en del som Klara i detta kapitel och en förändrande 
kraft för andra (Douglas, 2004).   

I kapitlets avslutande scen har eleven Viktoria arrangerat det så att hon kan 
fortsätta vänskapa med Tora och med Klara även om de befinner sig på olika 
nivåer i klassens statushierarki. Detta blir möjligt eftersom hon inte iscensätter 
den vänskap som bryter mot klassens sociala ordning inför resten av klassen 
utan väljer en mer undanskymd placering och genom att tona ner volymen på 
deras hörbara vänskap. På så sätt behöver inte denna vänskap recenseras av en 
publik, inte ens av de populära vännerna. Med de populära vännerna kan hon 
fortsätta att vänskapa inför klassen som publik.  

Den populära konstellationen av tjejer, som spelar huvudrollen i detta ka-
pitel, är vana vid publik när de relationsarbetar. Alltså har det hot som den nya 
vänskapen utgör även blivit tydligt för klasskompisarna. De populära tjejernas 
status och vänskapande blir således publikt ifrågasatt. Elever med hög status 
och därför stor social makt kan på så sätt uppleva sig hotade eftersom de har 
mycket att förlora, inte minst när det gäller anseende och bekräftelse från 
publiken. Därmed blir arbetet med gränsdragningar centralt i de populära tje-
jernas kulturella framträdande. Klara skapar dikotomier och övertydliga grän-
ser för vem som kan anses vara en sann vän och vilka relationer som är auten-
tiska. Det hårda språkbruk som används för att dra gränser skulle knappast 
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godtas av samtliga i klassen. Men Viktoria och Elsa, den närvarande publiken, 
har rollen som lojala att gestalta i kapitlets mikrodrama. De är även vana vid 
att Klara brukar dra skarpa gränser.  

Scenerna ovan får mig också att tänka på att det inte finns något kulturellt 
skript att följa i ett uppbrott från en vänskap. Det finns färre förebilder och råd 
om hur vänskapsrelationer ska avslutas i jämförelse med kärleksrelationer (se 
även Ahrne, 2014; Alberoni, 1984; Goedecke, 2018; Hilte, 2017).  

De vänskapsrelationer som skapas och omskapas under högstadietiden kan 
innebära stor passion och lidelse; känslor som vuxna ofta tillskriver en kär-
leksrelation. Högstadieelever lägger stor vikt vid vänskap med jämnåriga un-
der denna tid i livet, då föräldrars betydelse som signifikanta andra får träda 
tillbaka till förmån för vännernas ökade betydelse. Det kan alltså finnas en 
känslomässig skillnad mellan högstadieelevers och vuxnas vänskapande. 

Svaret på kapitlets fråga – Vad händer när vänskapens gränser hotas? – är 
att de som känner sig hotade förstärker gränserna för vad en autentisk vänskap 
är, var den börjar och slutar, genom att använda sig av en kulturell idealbild 
av vad vänskap är och genom att referera till vissa genusnormer. Här får sko-
lan som scenrum och en utvald lojal publik betydelse för ett kulturellt fram-
trädande som syftar till att rädda en etablerad vänskapsordning.  

I nästa kapitel visar jag hur scenrummet för det kulturella framträdandet 
kan vara avgörande för hur vänskap görs. Genom ett scenbyte kommer ett 
vänskapande som frångår elevernas etablerade sociala ordning att bli möjligt. 
Kapitlet pekar framför allt på rummets inverkan på elevernas vänskapande. 
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Kapitel åtta. Rum för vänskap och föränderliga 
gränser 

I föregående kapitel presenterades och analyserades vad som händer när vän-
skap hotas och när aktörerna försöker skapa mening i en upplevd social oord-
ning. En ny vänskap har ingåtts och skakar om en etablerad ordning, det vill 
säga en delad förståelse av vad en vänskap ska vara. Denna nya relation över-
raskar, för att inte säga provocerar klassen och i synnerhet de populära tjejerna 
i klassen.  

I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till hur den nya och oväntade vän-
skapen kunde uppstå; en relation mellan en populär elev och en social satellit. 
Efter detta presenteras fyra scener. I den första scenen återges hur det gick till 
när den nya vänskapen påbörjades. Den andra scenen beskriver vilka förut-
sättningar som krävdes för att relationen skulle kunna formas. I den tredje sce-
nen presenteras vad som händer när den nya vänskapen iscensätts inför en 
publik som överraskas av det oväntade vänskapandet. Den fjärde och sista 
scenen redogör för hur en social oordning gör att sociala gränser skärps. I ka-
pitlet besvaras frågeställningen: Hur påverkar scenrummet elevernas vänskap-
ande?  

Scenerna utspelar sig drygt ett halvår innan det kulturella framträdande som 
presenterades i föregående kapitel. Det framträdande som presenteras äger så-
ledes rum i slutet av augusti 2014 när eleverna just har börjat i årskurs åtta.  

För att förstå elevernas vänskapande är det centralt att förstå vilka förvänt-
ningar som finns på relationsarbetet. Förväntningarna skapas i sin tur av min-
nen och erfarenheter och en delad vardag som sträcker sig bakåt i tiden. Därför 
beskriver jag nedan hur relationsarbetet har sett ut tidigare mellan de två elever 
som nu överraskande har börjat vänskapa.  

Ett ovisst vänskapande 
När höstterminen i årskurs åtta ska börja känner majoriteten av klassens elever 
varandra, eller de känner åtminstone igen varandra och den sociala ordningen 
i klassen har under de senaste åren varit stabil. Detta betyder att eleverna vet 
vilka i klassen som är populära, vem som umgås med vem, hur länge och på 
vilket sätt de har umgåtts och vem i klassen som inte har vänner, de så kallade 
satelliterna. De flesta kan alltså minnas hur klasskamraternas relationsarbete 
och vänskapande har gjorts bakåt i tiden, i årskurs sju och under mellanstadiet.  
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Terminen startar med att klassen ska genomföra ett grupparbete och de tre 
grupper som lärarna vanligtvis delar upp klassen i bryts nu upp och nya grup-
per skapas. Eleverna Ika och Tora placeras i samma grupp för projektet. När 
arbetet ska börja är relationen mellan de två eleverna ungefär som den alltid 
har varit. Det vill säga ”vi visste ju vilka vi var men vi hade inte så jättebra 
kontakt” som Ika uttrycker det. Vidare beskriver Ika relationen som att de 
ibland kunde ”heja på varandra i korridoren” men att det lika gärna kunde 
hända ”att hon [Tora] retade mig”. Ika har mer eller mindre varit en icke-per-
son för Tora (Goffman, 1959) och för de andra populära tjejerna i klassen. 
Fysiskt närvarande men samtidigt osynlig.  

Ika och Tora har båda gått i klassen sedan förskoleklass och de har befunnit 
sig och befinner sig långt ifrån varandra i klassens sociala ordning innan 
grupparbetet påbörjades. Enligt henne själv och andra elever är Tora en av de 
populära tjejerna i klassen. Ika däremot, har varit utsatt för kränkningar sedan 
förskoleklass och till och med ännu längre ”jag har varit mobbad sen dagis” 
berättar Ika i ett informellt samtal med mig i korridoren. Hon har ingen nära 
vän, varken i klassen eller på skolan. Det kan sägas att klassen, under hela 
grundskolan har dragit en symbolisk gräns gentemot Ika som klassen tydligt 
har fastställt så att det har övergått till att vara en social gräns. Hon deltar inte 
i någon vänskapskonstellation. 

Även Ika har gjort bilden av sig själv som mobbad till en del av sin själv-
förståelse. Eleverna går alltså med på och upprätthåller hennes status som 
social satellit. Under min tid på fältet har Ika inte heller visat att hon har några 
förväntningar på att få delta i någon av de konstellationer som finns i klassen.  

När det gäller Ikas och Toras relation har det alltså visat sig att den har varit 
allt annat än tillitsfull men de har trots detta en erfarenhet av att umgås med 
varandra, om än en kort tid, när de var yngre. Under mellanstadiet träffades 
de en gång på fritiden för att se om deras hamstrar kunde få hamsterbarn även 
om, när Ika ser tillbaka på detta minne, påstår att ”vi inte var vänner”. Även 
om denna gemensamma erfarenhet skulle kunna ha varit början på en vän-
skapsrelation, blev den inte en grund för ett vänskapande. Tvärtom uppfattar 
Ika Tora som oberäknelig när de placeras i samma grupp, utifrån hennes oro 
för att bli utsatt av Tora ”jag kunde lika gärna bli retad [av Tora]”.  

Ika har sålunda ingen tillit till Tora. Någon vän är hon inte. Hon känner sig 
inte trygg inför att tillbringa tid med Tora, i samma grupp och utanför invanda 
rutiner. Vad skulle hon kunna tänka sig att hitta på när de skulle ro ett gemen-
samt projekt i land? Relationen mellan Ika och Tora kan därför sägas vara 
oviss eller något fientlig när grupparbetet ska börja.  

Scen ett: Ett nytt vänskapande 
Efter att ha umgåtts bara någon dag inom ramen för grupparbetet förändras 
Ikas och Toras relation. Den tar nya former och får en helt annan karaktär än 
vad den har haft tidigare. Ika beskriver detta på följande sätt:  
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Hon [Tora] tyckte illa om sin grupp, och jag skulle byta grupp för att vår grupp var 
dålig och den var så liten också. Så den skulle också splittras upp. Så då tyckte 
Tora redan från början att men ’min grupp är jättedålig’. Och sen när jag hamnade 
i deras grupp så blev hon ännu mer så här ’åh nej, inte Ika’. Men sen visade det sig 
att vi hade samma intressen och så. 
  

Men det var inte bara Tora som, enligt Ika, hade en negativ inställning till att 
börja prata och umgås med Ika, även hon själv var tveksam. Hennes tidigare 
erfarenheter av Tora var som sagt allt annat än positiva. Ika berättar:  
 

Jag gillade inte heller Tora. Hon var en av de här, för mig, en av de här dryga 
tjejerna, som hade retat mig, varit taskig mot mig. Så för mig var det helt otänkbart 
att jag skulle kunna jobba med henne. Men sen så. 

  
Det som varken Ika eller Tora hade förväntat sig och till och med Ika upplevde 
som ”helt otänkbart”, hände. De började samtala med varandra och de upp-
täckte att de delade vissa intressen, särskilt intresset för djur och att de gjorde 
en liknande, negativ bedömning av två klasskamrater. Istället för att enbart se 
varandra som bland de ”populära” eller som ”mobbade”, baserade på idén om 
kollektiva identiteter (Lamont & Molnár, 2002), kom de varandra nära och 
kunde modifiera bilderna av varandra. I samma grupp kunde de påbörja en 
vänskap. Till skillnad från den sociala gräns som har funnits mellan Ika och 
klassen kunde de påbörja ett vänskapande eftersom förutsättningarna för vän-
skapande förändrades och det blev möjligt att se varandra på ett nytt sätt – 
bortom kategorier.   

Ika och Tora finner således gemenskap i sådant som de gillar men de får 
även syn på att de ogillar samma personer. Från att hela klassen har exkluderat 
Ika, finner de två tjejerna att de sätter upp en gemensam symbolisk gräns mot 
två elever i klassen ”vi tyckte illa om ungefär samma personer”. En av dessa 
beskriver de som ”bossig”, ett drag de inte gillar, Ika förklarar: 

 
Ingen av oss gillade Hamid vi tyckte att han var för bossig. [Vi] båda gillade, äls-
kade hundar, hon [Tora] hade en egen hund då. Och jag hade en hamster och äls-
kade hundar. Så vi delade djurintresset.  
 

Utifrån kapitel sex, där Hamid är huvudperson kan det även bli förståeligt att 
den gräns som Ika och Tora drar kan vara ett enkelt val att samsas kring ef-
tersom han också är en satellit i klassen, alltså en elev som klassen redan har 
dragit en social gräns gentemot.   

Under en intervju med Ika, ett halvår efter grupparbetet med Tora, berättar 
hon om det som då hände, hur relationsarbetet förändrades och hur ett nytt 
vänskapande på så sätt kunde påbörjas.  

 
När vi hade de här uppdragen utanför skolan [grupparbetet], så träffade jag Tora. 
Vi upptäckte att vi hade samma hundintresse och vi tycker illa om ungefär samma 
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personer i årskursen. Ungefär så började vi. Vi gaddade ihop oss, mot de vi inte 
gillade.  
 

Det var dock ingen självklarhet till att börja med. När jag frågar vidare kring 
hur det gick till när de hittade fram till varandra, får jag höra att lärarnas upp-
delningar i mindre grupper inom den större gruppen orsakade missnöje bland 
elever ”det var inte bara jag [Ika] som inte ville vara i min grupp, Tora trivdes 
inte heller i sin” och på så sätt uppstod nya grupper. Missnöjet kan ses som en 
följd av att eleverna i den klass jag följde ofta inte själva fick välja vem de 
skulle arbeta med under en lektion, det valde lärarna. Lärarnas gruppindel-
ningar blir en del av elevernas vänskapanden, vem som är med vem, på vilket 
sätt och när, är viktiga frågor för eleverna i klassen. Lärarnas gruppindelningar 
påverkar således elevernas relationsarbete och detta arbete är ständigt närva-
rande och i fokus för eleverna.  
 I detta fall var det dock inte (bara) gruppuppdelningen som förändrade re-
lationsarbetet. Även rummet har en central roll för denna förändring.   

Rum för vänskapande 
Ika och Tora blir placerade i samma grupp av lärarna men de blir även place-
rade i ett annat scenrum än det som de är vana vid i skolan. Lärarna har näm-
ligen inte bara delat upp eleverna i två grupper utan har förflyttat en av grup-
perna till ett nytt scenrum i centrala Stockholm som blir klassrum för 40 av 
klassens 57 elever. Scenrummet kallar jag för Konsthallen. Vissa elever som 
är vänner hamnar med lärarnas uppdelning i samma grupp, medan andra kon-
stellationer bryts upp. Uppdelningen görs således inte utifrån elevernas relat-
ionsprojekt utan grundar sig i skolans kunskapsprojekt.  

Motivet till de två grupperingarna var att vissa elever behövde mer och 
andra mindre stöd i skolarbetet. Det kan därför sägas att lärarna har dragit en 
social gräns mellan de elever som har tillräckliga betyg och de som behöver 
hjälp med att nå upp till betyg som räcker inför det kommande gymnasievalet. 
Den gräns som lärarna har dragit har i och med uppdelningen markerats och 
stadfästs med ett fysiskt avstånd mellan de som lyckats och de som inte har 
lyckats i relation till skolans krav. Det är inte bara det fysiska avståndet som 
gör gränsen tydlig utan även det faktum att de två grupperna kommer att få 
olika uppgifter att utföra med helt olika krav på lärarledning och självständig-
het.  

Att Ika och Tora får byta scen, från klassrummet och Solgården till Konst-
hallen, visar sig vara av avgörande betydelse eftersom den nya scenen gör det 
möjligt för de två eleverna att mötas och i det nya sammanhanget hitta 
varandra och påbörja ett vänskapande.  

Eleverna Ika och Tora befinner sig alltså i Konsthallen tillsammans med en 
majoritet av klassen under de första två veckorna på höstterminen i årskurs 
åtta. Konsthallen erbjuder många avgränsade utrymmen, rum och salar, både 
stora och små till ytan. Dessa är utspridda på flera våningar där grupperna kan 
välja att ha ett stort fysiskt avstånd mellan sig och på så sätt befinna sig utanför 
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andra elevers blickfång. Det skiljer sig således från skolans Solgård där samt-
liga elever i klassen inte sällan befinner sig samtidigt på en mindre yta. I 
Konsthallen finns det soffor och caféliknande konstellationer av bord och sto-
lar vilka kan tjäna som avdelare mellan de olika elevgrupperna och även som 
rum för vila och arbete. Här delas de 40 eleverna in i mindre grupper bestående 
av 4 till 8 elever och det är genom detta Ika och Tora placeras i samma grupp. 
I grupperna ska de producera filmer som handlar om de politiska ledarna i 
Sverige inför skolvalet senare i höst.  

Den nya scenen som de tilldelats erbjuder många rum och större yta än ett 
vanligt klassrum. Det är högre i tak, stora fönster som ger ett stort ljusinsläpp 
och konstintresserade vuxna som sitter och diskuterar projekt och idéer medan 
de sitter och sippar på sin kaffe. Rummet är till stor del till för vuxna och 
befolkas av äldre personer än eleverna vilket gör att eleverna eventuellt upp-
lever att de har fått tillgång till en annan värld än de får i skolan, där lokalerna 
är till för undervisning och elever. Att en värld av vuxna kan anses ha högre 
status än de för barn och unga kan ha inverkan på hur den grupp elever som 
befinner sig i Konsthallen ser på sig själva, att de anses vara mognare och 
därför tilldelas högre status än de elever som får stanna i skolan. 

De som är i den andra gruppen, det vill säga 17 av klassens elever, är kvar 
i skolan i det vana skolsammanhanget, i ett lärarlett klassrum med läroböcker 
och whiteboardtavla. Lärarna vill att eleverna i denna grupp ska stanna kvar i 
skolan eftersom de upplever att eleverna då får möjlighet att koncentrera sig 
bättre och få mer hjälp.  

Jämfört med Konsthallen är skolans lokaler välbekanta och de konstellat-
ioner som är kvar i skolan har sina outtalade bestämda platser under lektioner 
och under raster. I mina videoanteckningar från dessa två veckor då klassen 
är uppdelad går att läsa:  
 

Här i klassrummet på Skogaskolan sitter de elever som behöver stöd i undervis-
ningen. De sitter vid de raka bordsraderna i Solgården med blickarna riktade mot 
läraren som förklarar skillnaden mellan socialism och liberalism. Sedan återgår de 
till att titta ner i skrivboken för att slutföra den skrivuppgift de har blivit tilldelade. 
En del av de elever som brukar umgås sitter bredvid varandra medan andra har valt 
att sitta en bit ifrån sina klasskompisar eftersom de har behov av enskildhet och 
lugn ”det är så jävla stökigt här asså, har ni inget bättre för er än att störa mig?” 
undrar Edvin riktat till två klasskompisarna en bit bort som försöker få kontakt.  
 
När jag sitter där i Solgården tänker jag på eleverna som är i Konsthallen. Där kan 
eleverna breda ut sig i de stora, till antalet många och luftiga lokalerna med soffor 
och utsikt över en myllrande stad. I Konsthallen fungerar lärarna mer som mentorer 
som vid behov ansluter jämfört med i klassrummet där läraren har en mer tradit-
ionell roll vid katedern. Genom grupparbete, dialog och med fokus på hur de till-
sammans ska genomföra en filminspelning sitter eleverna i Konsthallen formade i 
små grupper, pratande, skrattande och diskuterande vilket café de ska äta på när de 
så småningom blir hungriga. Eleverna i de två grupperna som lärarna har format 
har helt olika inramningar för sitt skolarbete.  
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De elever som är kvar i skolan upplever lärarnas uppdelning som orättvis. Nå-
gon uttrycker det i följande termer: ”Så de [andra] får vara på Konsthallen och 
chilla [ta det lugnt]?” Eleverna som är kvar i skolan vill likt sina klasskompisar 
genomföra ett projekt i ett nytt scenrum och de vill inte vara kvar i klassrum-
met. Samtidigt är de medvetna om vad som förväntas av dem och uttrycker 
därför viss förståelse för varför de behöver vara kvar i sitt invanda skolsam-
manhang.  

De elever som är kvar i skolan är också införstådda med skillnaden mellan 
den grupp som de placeras i och den som är i Konsthallen. Detta blir synligt 
när läraren en morgon ropar upp eleverna som är kvar i skolan och även ropar 
upp elever som är i Konsthallen som uppenbarligen inte är på plats för att 
kunna svara på ett upprop. Detta kommenterar eleven Melker: ”Tove är i den 
bra gruppen, Paul är också med i smart-gruppen.” Han menar att de intelli-
genta eleverna i klassen inte är här. De är i Konsthallen och behöver därför 
inte ropas upp. De elever som har tillräckliga betyg har fått tillgång till ett nytt 
klassrum medan de som inte anses lika nära målet får stanna i skolan. Melkers 
kommentar visar också att eleverna har kännedom om hur lärarna delar upp 
eleverna, alltså i vilket scenrum deras klasskompisar befinner sig. Det är en 
uppmärksam publik som vet vem som är närvarade och vem som är frånva-
rande.  

Uttalandet kan förstås som att eleverna är medvetna om och går med på den 
gräns som lärarna har dragit mellan de som riskerar att inte nå målen och de 
som redan anses kunna nå desamma. Det kan sägas att lärarna har dragit en 
gräns som även för eleverna uppfattas som en social gräns (Lamont & Molnár, 
2002), det vill säga, en gräns som alla har godtagit och som inte ifrågasätts. 
Då och då uttrycker dock eleverna som är kvar i skolan denna uppdelning som 
orättvis eftersom gruppen på Konsthallen, enligt dem, får en mer fri och in-
tressant skolvardag.  

Denna inofficiellt överenskomna sociala gräns gör alltså att Ika och Tora 
blir placerade i samma grupp och att de på så sätt får möjlighet att närma sig 
varandra och även utmana den sociala gräns som klassen har dragit gentemot 
Ika. Det är dock inte bara det att Ika och Tora placeras i samma grupp i ett nytt 
scenrum som möjliggör den nya vänskapsrelationen. Genom scenbytet för-
ändras också publikens sammansättning och detta får betydelse för relations-
arbetet.  

Publikens roll 
Scenbytet påverkar Ika och Toras relationsarbete i ett mycket konkret hänse-
ende, nämligen att de har ett annat rumsligt förhållande till de andra eleverna 
som ständigt är närvarande i skolan men som inte är (lika) närvarande på 
Konsthallen. Innan projektarbetet påbörjas, alltså på vårterminen i årskurs sju, 
har de populära tjejerna i klassen ett återkommande rörelsemönster i sitt vän-
skapande, likt en förutbestämd koreografi, i skolan. Innan projektarbetet var 
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också Tora en självklar deltagare i denna konstellation. Koreografin blir synlig 
utifrån mina videoanteckningar: 

 
Klara, Viktoria och Tora kommer ut ur klassrummet vars utgång ligger i hörnet av 
Solgården. De verkar ha bråttom till matsalen eftersom det idag är, enligt dem, god 
mat nämligen tacos och är då rädda för att maten ska ta slut. Dörren flyger upp och 
genom att skuffa bort stolar och klasskamrater kan tjejerna, med Klara i tydlig 
ledning, ta sig närmaste vägen ut ur Solgården och ner till matsalen. Ibland kan jag 
uppfatta det som att Klaras stora, framträdande hår används som en av de flaggor 
som en guide viftar med för att få turisterna i gruppen att se var de är på väg och 
hålla en rak kurs mot målet.  
 

Genom denna återkommande koreografi där Klara likt en turistguide går först 
och de andra, inklusive Tora, följer efter, formar denna konstellation av elever 
ett vänskapande där Klara är initiativtagaren och konstellationens självklara 
ledare medan de andra gör sig i behov av vägledning. Även Viktoria följer 
efter Klara dit hon går. Innan projektarbetet genomförs är Viktoria och Tora 
”bästa vänner”. När Viktoria inte är närvarande i Konsthallen behöver Tora 
inte heller ta hänsyn till denna nära relation, en relation som inbegriper lojali-
tet och känslomässig närhet.  

När scenen har nu har bytts ut finns de andra populära tjejerna inte i när-
heten. Klara arbetar istället i en grupp i ett rum på en helt annan plats i de stora 
lokalerna. Viktoria, som förut har varit Toras bästa vän, är kvar i skolan. Rol-
len som Toras bästa vän är i detta scenrum därför inte besatt. Tora har alltså 
varit van att vänskapa i det etablerade skriptet med de populära tjejerna i sko-
lan men nu möjliggör en ny scen med förändrade publikrelationer nya möjlig-
heter att vänskapa.  

Även om Tora och Ika är del av en större grupp som ska utföra ett projekt 
i Konsthallen kan de tack vare de stora och många lokalerna dra sig undan och 
sitta själva, utan närvaro av Klara eller någon annan i klassen. Ika och Toras 
vänskapande kan således formas utan en närvarande publik. De verkar inte 
intresserade av att vara med i inspelningen av gruppens film, som är dagens 
skoluppgift. De väljer varandra och sin nyfunna vänskap istället för möjlig-
heten att visa sin kunskap och engagemang för lärarna. Följande går att läsa 
från mina videoanteckningar:  

 
Tora och Ika har satt sig i en soffgrupp långt bort från de andra eleverna och sitter 
med huvudena böjda mot varandra, skrattar tyst och verkar inte ta notis om saker 
som händer runt dem. De andra eleverna arbetar med filmprojektet en bit bort utan 
att ställa krav på att få hjälp av eller involvera Tora och Ika. För mig är det tydligt 
att Ika och Tora vänskapar men i dessa lokaler, kanske på grund av storleken, är 
det ingen av eleverna som tar notis om den nya vänskapen.  
 
En lärare kommer förbi och sätter sig ner vid Ika och Tora och frågar varför de inte 
sitter och arbetar med sin grupp. De undviker ögonkontakt med läraren och är mer 
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koncentrerade på sina mobiltelefoner och hörlurssladdarna som de delar på från 
Toras telefon. Sladdar som för dem samman – materiellt och symboliskt.  
 

Ika och Tora placerar sig nära varandra, skämtar och viskar och visar en fysisk 
och känslomässig närhet. De använder sig även av den kulturellt meningsbä-
rande hörlurssladden vilket återkommer dagligen som rekvisita för vänskap-
andet i klassen, oavsett konstellation. Den fysiskt sammankopplande sladden 
blir ett ting med vilket två personer bekräftar att de hör ihop.  

I och med att de placerar sig i ett avskilt scenrum i Konsthallen väljer de 
att inte medverka i de filmer som sedan ska visas för klassen. Kanske kan detta 
bero på att det inte känns rätt att iscensätta den nya vänskapen inför en publik 
på Konsthallen, lika lite som det känns rätt att visa vänskapen i en film inför 
hela klassen senare i Solgården. Trots att filmerna ska behandla samtida poli-
tik och rollerna i filmen kommer att vara tilldelade och avgränsade samt att 
repliker är på förhand bestämda, är det möjligt att Ika och Toras vänskapsband 
blir tydligt i filmen.  

Relationsarbete är inneboende i elevernas kroppar. I blickarna och i sättet 
att med små medel så som tonfall, leenden eller frånvaro av detsamma och i 
deras sätt att närma sig andra närvarande elever, arbetar de parallellt med att 
inkludera och exkludera varandra. De relationer som finns utanför elevernas 
filmmanus iscensätts medvetet och omedvetet, även i filmerna och kan därför 
få en publik när filmerna sedan ska visas för klassen i Solgården. Ikas och 
Toras iscensättande av vänskap kan alltså bli synligt även om filmernas inne-
hållsliga fokus är något annat. Kulturella framträdanden handlar ju, som Goff-
man (1959) visat, både om uttryck som en person medvetet sänder ut och ut-
tryck som människor ofta, utan att tänka på det, överför till andra. Denna spän-
ning mellan den medvetna kommunikationen och den oförmodade överfö-
ringen kan vara en bidragande förklaring till att Ika och Tora inte riktigt är 
redo att inför en publik visa sin vänskap, bokstavligt talat, i den främre reg-
ionen (ibid.).  

I en inspelad film riskerar Ika och Toras vänskap att bli tydlig inför hela 
klassen vilket möjliggör att den ifrågasätts. Utan publikens stöd blir det svå-
rare att behålla detta nya och sköra vänskapande som de just har påbörjat. I 
ljuset av detta kan situationen förstås som att Ika och Tora avböjer sin med-
verkan i det projekt som lärarna vill styra upp, de vill inte, i alla fall just nu, 
ha en kanske skeptisk, publik till deras vänskapande.  

När sammansättningen av publik, det vill säga av olika elevkonstellationer 
omformas, förändras också gränserna för vem som kan vara vän med vem och 
hur vänskapandet kan ske. Det Ika och Toras nya vänskap pekar på är alltså 
att vänskapande, i alla fall i det skolsammanhang där jag har varit, också är 
beroende av en publik. Vänskap är inte bara en relationell ordning mellan 
själva vännerna utan kan också (åter)skapas genom att den visas för en publik, 
det vill säga andra klasskamrater, som bekräftar och utvärderar den.  

Vänskapandet är alltså beroende av dess åskådare. Publiken kan också be-
gränsa möjligheterna för ett nytt vänskapande. I Konsthallen händer nämligen 
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det som ingen i den studerade klassen förväntar sig. När publikens makt av 
giltiga eller förväntade relationer förändras så ändras även förutsättningarna 
för vilka gränser som kan dras och av vem och hur vänskapandet kan utföras.  

Scenen, det konkreta rummets betydelse, och hur det är kopplat till vilket 
relationsarbete som är möjligt att utföra blir alltså synlig. Ett nytt scenrum och 
en uppdelning av eleverna utifrån skolprestation som tillåter andra publikre-
lationer är mer eller mindre en nödvändig förutsättning för ett nytt vänskap-
ande. Det blir i dessa scener även möjligt att få syn på att vänskapande sker i 
relation till hur relationsarbete har gjorts tidigare. Klassens relationshistorik 
skapar förväntningar. Publiken och dess förväntningar påverkar vilka relat-
ioner som blir möjliga. Det kan därför sägas att publiken som sociala recen-
senter bidrar till att forma vänskapande.   

Denna scen visar att scenbytet, vilket genereras av lärarnas sociala gräns-
dragning, gör att publiksammansättningen förändras och på så sätt kan gränser 
förflyttas, nya dras och genom detta kan en ny vänskap formas och en social 
ordning förändras. Scenrummet är på så sätt av central betydelse när föränder-
liga gränser och nya vänskaper ska förstås.  

Scen två: Ny vänskap stabiliseras  
Det vänskapande som Ika och Tora påbörjar i Konsthallen får sedan, genom 
gemensamma erfarenheter och projekt, möjlighet att stabiliseras även under 
höstmånaderna när de har kommit tillbaka till skolan. Deras gemensamma in-
tresse för djur gör att de börjar samarbeta under slöjdlektionerna där de syr 
täcken och skor till Toras hund vilket gör deras vänskapande ännu stadigare. 
Intresset gör att de vänskapar tillsammans på fritiden, som att gå långa hund-
promenader, som de sedan pratar om under lektioner och raster. I mina fältan-
teckningar berättas:  

 
Här i slöjdsalen sitter eleverna som små öar och arbetar stilla med sitt. De som inte 
ställer upp på de principerna har fått gå ut i korridoren. Tora och Ika sitter vid en 
symaskin och väljer bland olika tyger som de sedan ska sy hundkläder av. Medan 
de bläddrar bland tygerna planerar de också att de ska träffas efter skolan för att gå 
ut med Toras hund Janna.  

 
Det blir genom Ikas uttalanden och genom mina observationer tydligt att Ikas 
hamstrar och Toras hund spelar en stor roll i vänskapen.  

I och med att vänskapandet tar form verkar den sociala gräns som klassen 
har dragit gentemot Ika inte vara oföränderlig i Toras ögon. I alla fall inte i ett 
nytt scenrum. Ikas rädsla för att Tora ska vara oförutsägbar omvärderas. Att 
den sociala gränsen gentemot Ika har upplösts för Tora, som nu vänskapar 
med Ika, är oerhört betydelsefullt för Ika som berättar: 

 
Det var ju bra att vi träffades. Annars hade jag nog inte överlevt. Eller jag hade ju 
överlevt men det hade inte varit lika roligt. Nu syns vi ju så här varje dag efter 
skolan. 
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Toras lojalitet till de populära tjejerna är inte heller orubblig. Istället för att 
vänskapa utifrån ett etablerat skript, med de populära tjejerna i klassen, på den 
scen som skolan erbjuder finner hon glädje och ömsesidigt utbyte i sällskap 
med Ika, först på den nya scenen i Konsthallen och sedan även i skolan.  

Värt att nämna här är att det är Ikas röst som hörs ovan. I den intervju som 
jag genomför med henne, pratar hon om sina upplevelser kring hur den nya 
vänskapen påbörjades. Tora däremot, dyker inte upp vid det inplanerade in-
tervjutillfället och drar sig undan när jag under intervjuperioden går runt i Sol-
gården och bjuder in elever till samtal. Hon pratar aldrig om den nyfunna vän-
skapen förutom när hon sitter tillsammans med Ika och jag ställer direkta frå-
gor.  

Ika och Toras inställning till att prata om sin vänskap skiljer sig alltså från 
varandra. Detta förstår jag som att deras erfarenheter av att vänskapa har sett 
olika ut innan de träffades. Dels de själva och dels de andra eleverna i klassen 
har kännedom om hur deras relationsarbete såg ut tidigare nämligen att Ika 
var utesluten från klassens deltagarkonstellationer och Tora har deltagit i kon-
stellationen med de populära tjejerna i klassen. Resten av klassen, som ofta 
blir publik till samtliga elevers vänskapande, förväntar sig att den sociala ord-
ningen, som klassen tillsammans har format ska vara bestående. 

Scen tre: Tillbaka till ett vant scenrum 
Scenen utspelar sig i Solgården när klassen är uppdelad i två delar mellan sko-
lan och Konsthallen. I denna scen befinner jag mig i skolan bland de elever 
som enligt lärarna behöver bli mer fokuserade på skolarbetet. De har alltså 
varit i skolan under den tid då de andra eleverna har varit i Konsthallen. I 
denna grupp finns Viktoria som deltar i konstellationen av populära tjejer i 
vilken även Tora hade en självklar plats innan grupparbetet med Ika. Enligt 
Viktoria och Klara har Tora och Viktoria varit ”bästisar” sedan mellanstadiet, 
som en liten konstellation inuti den större.  

Under de två första veckorna av terminen är Viktoria fokuserad på skolar-
betet inne i skolans lokaler. Såväl en inre drivkraft, bestående av en vilja att 
bredda sina valmöjligheter, som en yttre motivation, föräldrar som erbjuder 
pengar för högre betyg, ramar in hennes arbetsinsats. Viktoria är fast besluten 
om att ta igen det hon behöver för att säkra sitt gymnasieval. ”Jag kommer 
inte att skolka någonting, min frånvaro ska inte vara mer än en timme” lovar 
hon i ett samtal med klasskompisen Edvin när de sitter i Solgården.    

Viktoria är helt oförberedd på att dessa två veckor kommer att påverka hen-
nes vänskapsrelationer. Under projektveckorna har Viktoria varit kvar i skolan 
och vet därför inte om att Tora och Ika har blivit vänner. Viktoria har inte 
upplevt det fysiska scenbytet och kan därför inte föreställa sig att det skulle 
förändra den sociala gräns som klassen drar gentemot Ika. För Viktoria har 
inget förändrats. Hon sitter fortfarande vid en bänk bland klasskamraterna i 
Solgården. Hon litar även på att lojaliteten mellan henne och Tora, som bästa 
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vänner, förblir intakt trots scenbytet. Lojalitet är centralt för vänskapandet 
bland de populära tjejerna i klassen och då även för hennes och Toras vänskap. 
Viktoria känner sig följaktligen trygg med att allt kommer att bli som vanligt 
när Tora kommer tillbaka till skolan. 

De två första veckorna på höstterminen i årskurs åtta har passerat och film-
projektet på Konsthallen är klart. Den scen som har möjliggjort en ny vänskap 
ska lämnas. Ika och Tora ska komma tillbaka till det scenrum där de inte var 
vänner, till en scen där deras vänskap inte än har iscensatts.  

Alla elever har kommit tillbaka till skolan och de är samlade i Solgården. 
De sitter vid borden och småpratar och ett sorl upptar rummet. Eleverna ska 
snart få veta hur det ska gå till när de elever som varit i Konsthallen ska visa 
sina filmer inför klassen. Lärarna samlas framme vid den lilla scenen i Solgår-
den för att tillsammans tacka eleverna för de två första veckorna och påbörja 
nästa steg i arbetet inför skolvalet.  

Det kulturella framträdandet som följer börjar som väntat med att de popu-
lära tjejerna sätter sig tillsammans vid ett bord längst fram i Solgården, nära 
scenen där lärarna befinner sig. När det är lektion i Solgården sitter de ofta där 
eftersom de genom denna placering har möjlighet till en stor publik, det vill 
säga, alla klasskamrater vid borden bakom dem kan se vad som händer vid 
bordet längst fram, vänskapandet blir offentligt. Ingen i klassen reagerar på 
det vänskapande som sker bland de populära tjejerna i denna scen. De väns-
kapar utifrån sitt etablerade skript och på så sätt enligt klassens förväntningar.  

Scen fyra: Social oordning och skärpta gränser 
Efter några minuter in i de populära tjejernas vänskapande kommer Ika in i 
Solgården och den sociala ordningen förändras. Scenen kommer att visa denna 
förändring. Vad kommer att hända när den nya vänskapen, Ika och Toras, ska 
iscensättas i Solgården inför hela klassen? Vad händer när den ska iscensättas 
parallellt med vänskapandet bland de populära tjejerna vars skript alla i klas-
sen är vana vid? Hittills har Tora haft en självklar plats i den populära kon-
stellationen men vad händer nu? Beskrivningen av den sociala oordningen 
kommer från mina videoanteckningar.  

 
Det är måndag och det är första dagen som samtliga elever och lärare i klassen är 
samlade efter att den varit uppdelad och på två olika ställen under två veckor. När 
dagens första lektion tagit slut går samtliga elever ut i elevernas gemensamma sam-
lingsrum utanför klassrummen [som jag kallar Solgården]. Tora sätter sig vid ett 
bord tillsammans med Viktoria och Klara, sina två vänner. De sätter sig nära 
varandra och visar varandra korta filmer på mobiltelefonen, samtidens sociala 
smörjmedel, som får dem att skratta. En gemensam blick på mobilskärmen som ett 
bevis på vänskap. De sitter vid bordet längst fram i Solgården, nära scenen. Ika är 
först inte närvarande vilket gör att Tora inte behöver ta hänsyn till den nyvunna 
vänskapen med Ika. Allting är som det brukade vara innan sommarlovet och grupp-
arbetet på Konsthallen. Efter en stund gör Ika entré i Solgårdens och relationsar-
betet förändras.  
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Ika kommer in i salen och ser sig omkring. Hennes blick landar på Tora, hon ser 
att Tora sitter med Klara och de andra populära tjejerna och hon beslutar sig för att 
sätta sig en bit bort, vid ett bord längst bak i Solgården. Hon vill inte sitta med de 
elever som brukar kränka henne. Då vinkar Tora till sig Ika men Ika avböjer inbju-
dan genom att skaka på huvudet och sitta kvar vid bordet vid den bakre väggen. 
När sedan Tora ihärdigt och med hela kroppen gungande fram och tillbaka i takt 
med vinkningarna mimar ”jo, kom, kom”, reser sig Ika upp och går mot Tora. Ika 
sätter sig bredvid Tora vid bordet längst fram i Solgården. På andra sidan Tora 
sitter Viktoria. Tora vänder hela sin kropp och uppmärksamhet mot Ika. Efter nå-
gon minut börjar Tora sakta och försiktigt rita på Ikas arm med en bläckpenna, de 
samtalar tyst med huvudena böjda mot varandra, nästan som i en omfamning. Tora 
riktar hela sin uppmärksamhet mot Ika och vänder sig på så sätt bort ifrån de andra 
populära tjejerna.  

 
Ingen i rummet kan ta miste på att något hänt i den sociala ordningen. I Sol-
gården utspelar sig ett kulturellt framträdande som gör att hela klassen reage-
rar eftersom det är något de aldrig förut beskådat. Det stämmer inte överens 
med deras förväntningar på vänskapande i klassen. Ika och Toras vänskap ma-
nifesteras för hela klassen med ömsesidighet och fysisk- och känslomässig 
närhet. Alla känner igen detta sätt att vänskapa eftersom de populära tjejerna 
vänskapar genom att vara fysiskt nära och inför en stor publik. Vänskapandet 
känns igen men aktörerna i denna relation är nya och de utmanar de gränser 
som är allmänt kända i klassen.   

Ikas tvekan att flytta sig fram till Tora kan förstås som att hon är medveten 
om att hon och Tora har överträtt en social gräns i och med deras vänskap. 
Hela klassen kommer att få detta svart på vitt om hon flyttar fram till Tora. 
Det kan även förstås som att Ika och Tora, i sitt vänskapande hittills, från att 
de träffades i Konsthallen och även när de har kommit tillbaka till skolan, har 
iscensatt vänskapen utanför klasskamraternas synfält. De drar sig ofta undan 
till utrymmen i klassrummet eller i skolan som gör att publikantalet är så litet 
som möjligt. De iscensätter inte sin vänskap i offentligheten som de populära 
tjejerna gör. Tora vill dock att Ika kommer fram till henne, på den plats i scen-
rummet där de kan få så mycket publik som möjligt. Tora är nämligen van att 
vänskapa på detta sätt medan Ika är tveksam.   

Ika förväntar sig således att klassen ska reagera på den nya vänskapen vil-
ket de gör. Utifrån reaktionen hos publiken blir det tydligt att något har hänt. 
I mina fältanteckningar står följande: 

Runt omkring Ika och Tora syns klasskamraterna viska medan de tittar på den 
nya vänskapen. Små konstellationer i klassen sitter runt omkring och tittar på 
Ika och Tora som sitter tätt tillsammans och riktar sig ömsom mot varandra och 
pratar tyst och viskar om framträdandet de bevittnar. De ser hur Klara och Vik-
toria tar avstånd från den nya vänskapen genom att fysiskt vända sig ifrån den 
och skapa ett rumsligt avstånd vilket gör den nya vänskapen än mer tydlig. De-
ras gräns mot Ika och Tora blir en fond utifrån vilken den nya vänskapen lättare 
kan urskiljas. Den nya och oväntade vänskapen sticker ut och förvånar. Det är 
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första gången vänskapen visas upp för klassen och deras reaktion går inte att ta 
miste på.  
 

Utifrån klassens reaktion kan det tolkas som att den nya vänskapen är oväntad 
och att den rubbar den etablerade sociala ordningen. Publiken bubblar av frå-
gor. Latife, en elev i klassen, upplever Ika och Toras vänskap ”som en chock”, 
vilket kom att bli en beskrivning som används även av Ika och Tora. Latife 
berättar ett halvår efter att Ika och Tora blivit vänner:  

Och nu i åttan, så började hon [Tora] hänga med Ika. Det är som en chock för 
alla. Folk går liksom fortfarande och säger: ’Vad hände där?’   
 

Hela klassen reagerar och Latife sätter ord på vad som har hänt. Upplevelsen 
av stor förvåning blir intressant eftersom den synliggör hur eleverna är vana 
vid att se hur vänskapande görs. De har också kännedom om hur symboliska 
men också sociala gränser dras i klassen. När dessa ritas om, reagerar klass-
kamraterna. De reagerar på denna nya ordning som snarare uppfattas som en 
social oordning. Det finns även en kraft i reaktionen som kan utläsas utifrån 
att Latife uttrycker en förvåning över att klassen ”fortfarande” är chockade 
över den nya vänskapen. Den har gjort ett avtryck hos klassens elever som 
trots att det har gått lång tid sen relationen inleddes, inte har försvunnit.  

Samtidigt som eleverna runt omkring den nya vänskapen viskande betrak-
tar det nya vänskapandet sitter Klara och Viktoria, som är del av den populära 
tjejkonstellationen, kvar vid bordet. På andra sidan Viktoria sitter Tora och 
Ika. Det är uppenbart att Klara och Viktoria inte vill ägna Ika uppmärksamhet. 
De låtsas som att hon inte är där samtidigt som de visar att de i allra högsta 
grad är medvetna om hennes närvaro genom att de börjar röra sig därifrån och 
bort mot en annan plats i rummet, det vill säga längre och längre bort från det 
nya vänskapandet. I mina fältanteckningar står det:  

Klara och Viktoria förflyttar sig bort från Ika och Tora. De vänder sig tydligt 
mot varandra. De länkas som så ofta samman av mobiltelefonens hörlurar som 
de delar på, med sladden som ett fysiskt vänskapsband. Klara lägger upp föt-
terna på Viktorias stol, under Viktoria, vilket gör att de blir kroppsligen hopflä-
tade.  

 
Dessa olika rumsliga förflyttningar och kroppsliga fokus pekar på olika loja-
liteter. Sätt att välja placering och uppmärksamhetsfokus är en del i vänskap-
ens iscensättning och visar också hur hierarkier görs och manifesteras 
(Dytham, 2018). Genom att vända sig bort kan Viktoria och Klara dra en tyd-
lig gräns mot den nya vänskapen.  

Vid första anblick kan det se ut som att de populära tjejerna ignorerar den 
oväntade relationen men det är att de vänder sig bort från den nya vänskapen 
som blir intressant. De är inbegripna i ett gränsdragande mot den relation de 
anser stör den rådande sociala ordningen. Detta upplevda brott som Ika och 
Toras relation anses vara pekar på att det finns ett sätt att vänskapa som har 
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varit rådande sedan länge och där social makt fördelas som den alltid har gjort. 
Den nya relationen stör det förväntade och skapar oordning. Ika och Toras 
relation kan därför ses som en vänskap som smutsar ner ordningen eftersom 
den förorenar den ’rena’ vänskap som de populära tjejerna anser att de iscen-
sätter. Relationen pekar alltså på ett system, eller som Douglas uttrycker det 
“where there is dirt there is system” (2001, s. 36).  

De populära tjejerna behöver dra en tydlig gräns för att upprätthålla den 
ordning där de själva har hög status och där deras vänner är särskilt utvalda 
utefter status. När ett vänskapande inte utmanar ordningen krävs inga förtyd-
liganden. Eleverna i denna scen är tvärtom inne i ett förhandlingens drama, 
där saker och ting behöver förtydligas och ges form. I scenen blir det synligt 
att elevernas olika konstellationer befinner sig i en process av konstruktion 
och re-konstruktion och om en konstellation förändras, omformas även andra. 
Det vill säga, när den nya relationen formas behöver de populära tjejerna 
skärpa sina gränser.   

I detta kulturella framträdande är även aktörernas placering av intresse. 
Tora sitter vid bordet, i mitten, med Ika på ena sidan och Viktoria på den 
andra. Denna placering kan vara viktig för att förstå hur Ika skapar mening 
med denna nya och för andra oväntade vänskapsrelationen. Ika sätter sig så att 
hon har Tora mellan sig själv och Viktoria eftersom Tora har en skyddande 
effekt gentemot de andra populära tjejerna. Ett skydd för att förhindra att bli 
kränkt och retad av dem vilket hon har erfarenhet av att bli. Ika förklarar detta 
för mig på följande sätt.  

Alltså, vi blir båda två retade och det gör att vi får mindre båda två, jag får inte 
hela skiten. Hon [Tora] skyddar mig, hon stöttar mig nu. Hon var ju en av de 
här populära tjejerna när vi träffades så det är inte så många som retar mig 
längre. Så om hon inte skulle vara här så skulle jag få ta mer skit än vad jag gör 
i dagsläget. 
 

Toras historiska placering i klassens hierarki blir viktig för Ika eftersom hon 
uppfattar att Toras höga status genom deltagandet i den populära tjejkonstel-
lationen, kan skydda henne. Det verkar även som om detta gör att Tora förlorar 
delar av sitt eget skydd mot utsatthet eftersom att Tora själv nu, enligt Ika, kan 
bli retad. Att Toras status skyddar Ika verkar stämma med det jag observerar 
under denna stund i Solgården. Ika blir inte utsatt i lika stor omfattning av de 
populära eleverna även om de fortsätter att ignorera henne (förutom Viktoria 
vilket snart kommer att bli synligt). Detta kan bero på att Ika inte längre är en 
social satellit när hon vänskapar med Tora. Hon är inte ofrivilligt ensam. Po-
sitioner kan alltså förändras via vänskapande och är inte statiska. Och vän-
skapande kan förändras när scenrummet byts ut. Gränsdragningar, scenrum, 
vänskap och statusförflyttningar kan därför sägas vara avhängiga varandra.  

Trots att förändring av scenrummet har format nya vänskaper är själva vän-
skapandet bekant för klassens elever. De känner igen delar av hur vänskap-
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ande i klassen manifesteras. Ika och Tora sitter nära varandra, visar känslo-
mässig närhet och pratar om gemensamma intressen och delade erfarenheter. 
En närhet som refererar till berättelsen om vänskap mellan kvinnor, i alla fall 
i en västerländsk kontext (Foucault i Goedecke, 2018; Simonsson & Anger-
vall, 2018). Att Ika och Tora vänskapar på ett sätt som så tydligt liknar de 
flesta vänskapanden i klassen och så även de populära tjejernas vänskapande, 
så som närhet, gemensamma gränser och intressen, gör det möjligt för de 
andra i klassen att uppfatta den nya vänskapen som just en vänskap.  

I denna scen är eleverna tillbaka i det scenrum där hela klassen utifrån tidi-
gare erfarenheter, har förväntningar på varandras vänskapande och gränsdrag-
ningar. En ny vänskap, som å ena sidan känns igen just utifrån klassens sätt 
att göra vänskap, går å andra sidan emot förväntat vänskapande eftersom nå-
got oväntat har skett där nya gränser har skapats som utmanar de etablerade. 
Det blir oordning i klassens sociala ordning. De gränser som hittills dragits av 
eleverna behöver därför förtydligas. När relationer som är tagna för givna för-
ändras blir vardagslivets rutiner oförutsägbara och relationer som förut var 
stabila behöver omorientera sig till exempel genom att tydligare formulera var 
gränserna går, vem som oproblematiskt hör till och vem eller vilka som där-
med inte på samma självklara sätt är del av ett gemensamt ”vi” inom en sär-
skild deltagarkonstellation. Förändringar i den sociala ordningen kräver, i 
detta fall, ett dramatiskt kulturellt framträdande eftersom denna oordning kan 
anses vara en fara, speciellt för individer eller grupper vars status, egenvärde 
och handlingsutrymme riskerar att rubbas (Douglas, 2004). Detta blev möjligt 
att se i föregående kapitel där ett hot mot vänskap blev upprinnelsen till ett 
framträdande med stor dramatik.   

Avslutande kommentarer 
Utifrån frågeställningen om hur rummet påverkar vänskapande pekar detta ka-
pitel på hur en ny scen skapar möjligheter för ny vänskap. När scenrummet 
och följaktligen aktörer och publiksammansättning blir annorlunda ändras 
vänskapandets förutsättningar. Utifrån presenterade scener kan två analytiska 
poänger göras. För det första blir det synligt att en social gräns som dras av 
lärarna med utgångspunkt från skolans kunskapsprojekt kan få oförutsedda 
konsekvenser för elevernas vänskapande. Följderna kan bli att när några ele-
ver byter scenrum och då även rekvisita och publik ges utrymme för ny vän-
skap. Publiken har en central plats i denna process då en förändrad publikupp-
sättning kan göra att en social ordning inte blir lika strikt och därför möjlig att 
förändra. När dessa förändringar sker kan således en etablerad social ordning 
sättas ur spel och ny vänskap kan uppstå. En vänskap som skiljer sig från hur 
vänskap vanligtvis görs i klassen.  
 För det andra kan det bli synligt att när denna nya vänskap sedan ska möta 
en etablerad ordning på den scen som eleverna är vana vid, händer något med 
vänskapandet. Framför allt för de elever som har hög status i den etablerade 
sociala ordningen. De ser en ny vänskap som kan peka på en alternativ ordning 
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och den nya vänskapen kan då bli farlig. Elever med hög status reagerar då 
med att förtydliga sina gränser och försöker upprätthålla tidigare ordning som 
garanterade deras positioner i klassen. Som del i detta upprätthållande skapas 
ett tydligt vi och dom.   

Samtidigt som elever med hög status i klassen kan uppleva en ny vänskap 
som hotande kan en elev med social makt få handlingsutrymme. Detta blir 
även synligt i kapitel sex när en elev med hög status har utrymme att bjuda in 
en av klassens sociala satelliter. I likhet med kapitel sex så kan Tora, utifrån 
att hon har social makt, bjuda in Ika, en social satellit och fortfarande vänskapa 
med en av de populära tjejerna. Det som upplevs som en social oordning kan 
alltså få skilda konsekvenser för högstatuselever beroende på om de riskerar 
att förlora eller vinna vänner.  

Klassens förvåning över den förändrade sociala ordningen visar även att 
hela klassen fortfarande placerar en elev med hög status högt upp i hierarkin 
trots att hon umgås med en (före detta) satellit. Denna tolkning kan även för-
klara det hot som den populära tjejkonstellationen upplever i kapitel sju, att 
Tora har den sociala makten att vänskapa utan att ta hänsyn till klassens soci-
ala ordning.  
 Som svar på hur scenrummet påverkar vänskapande så visar detta kapitel 
att i nya rum kan nya sociala gränser dras och en annan social ordning än den 
etablerade kan formas. Kapitlet visar även att det inte finns ett sätt att vara 
satellit på och att positionen som social satellit inte är statisk, också någon 
som är ofrivilligt ensam kan bli del av ett vänskapande. I detta fall möjliggjor-
des det av ett byte av scenrum.  
 I kapitlet som följer görs ett nedslag i ett framträdande där aktörerna är de 
två eleverna som ingår i den nya och oväntade vänskapen. I scenen vänskapar 
eleverna samtidigt som de förhandlar om vilken mening de ska tillskriva den 
nya situationen. 
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Kapitel nio. En förändrad social ordning  

Förändringarnas tid är här. Det råder social oordning där nya vänskaper for-
mas och befästs samtidigt som andra relationer hotas och behöver försvaras. I 
detta kapitel presenteras hur Ika och Tora formar en ny vänskap. Kapitlet fo-
kuserar på hur de två eleverna förhandlar mening i en oväntad vänskapsrelat-
ion, en relation som har ruckat på den etablerade sociala ordningen i klassen. 
Scenerna i detta kapitel äger rum efter att Ika och Toras vänskap har iscensatts 
inför hela klassen (kapitel åtta) men innan Viktoria i kapitel sju blir ställd inför 
Klaras ultimatum.  

Den första scenen i detta kapitel beskriver hur vänskapande kan vara odra-
matiskt när de elever som gör vänskap drar gemensamma gränser. I den andra 
och tredje scenen redogörs för hur eleverna i den oväntade vänskapen förkla-
rar och förstår strukturen för vänskap i klassen. En struktur som formar en 
vertikal vänskapsordning. De två sista scenerna kommer att beskriva hur de 
två eleverna i den nya vänskapen försöker komma överens om gränsdrag-
ningar parallellt med att de vänskapar vilket blir en förhandling av mening i 
den nya situationen. Frågeställningen som besvaras i detta kapitel är följaktli-
gen: Hur förhandlas vänskapens mening när oväntad vänskap uppstår? 

Efter grupparbetet på Konsthallen har Ika och Tora fortsatt att umgås, trots 
att detta innebär att de behöver iscensätta sin vänskap i ett annat scenrum än 
där den påbörjades. När de efter grupparbetet kommer tillbaka till skolan väl-
jer de dock att umgås i scenrum där de får vara i fred, så som i trapphuset eller 
i skolans entré även om de ibland behöver befinna sig mitt bland sina klass-
kompisar. När de drar sig undan de andra eleverna begränsas deras publik 
jämfört med om de skulle sitta i Solgården. Samtidigt som Tora umgås med 
Ika tillbringar hon tid med Viktoria, som likt Tora är en av klassens populära 
elever.  

Några månader efter grupparbete i Konsthallen, under vilka Ikas och Toras 
nya och oväntade vänskap har iscensatts i Solgården, får jag möjlighet att prata 
med Ika och Tora. Vårt samtal kretsar kring hur de förstår det oväntade i deras 
vänskapsrelation. Jag väljer att redovisa innehållet i detta kulturella framträ-
dande genom att börja där samtalet slutade.  

Scen ett: Det odramatiska med gemensamma gränser  
Det är snart tid för lunch och vi sitter i entréhallen. Samtalet mellan Ika, Tora 
och mig börjar närma sig sitt slut. Innan de skyndar iväg till matsalen får jag 
ta del av hur Ika och Tora upplever de deltagarkonstellationer som de själva 
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varken ingår eller har ingått i. Ika berättar om en konstellation av elever som 
hon kallar för ”de osynliga”. De är inte ogillade av andra i klassen ”men”, 
säger hon, ”man är inte kompisar med dem heller”. Det är elever som ”ingen 
bryr sig om”, säger Ika men som samtidigt inte ignoreras. ”De är schyssta men 
inte nära”, förklarar Tora. Här talar de om elever som deltar i den framåtsyf-
tande, den kulturkonsumerande och den inbördes olika konstellationen i klas-
sen (se kapitel fem).  

I beskrivningen av dessa elever synliggör och bekräftar Ika och Tora de 
gränser och de kategoriseringar som redan är etablerade i klassen. Inget verkar 
stå på spel i det pågående vänskapandet. Deras samtal flyter på utan stora stör-
ningar och de bekräftar och fyller i varandras meningar. Som i följande pas-
sage där de gemensamt identifierar en elev som går i klassen. Ika: ”Du vet… 
som han i klassen…” Tora svarar: ”Ja, han med mjukisbyxorna och den roliga 
ringsignalen.” Ika instämmer: ”Ja, precis.” De håller med varandra i beskriv-
ningen och behöver i denna scen inte förhålla sig till de gränser som de inte 
förstår på samma sätt.  

De rundar av samtalsstunden genom att plocka ihop sina mobiltelefoner, 
väskor och jackor och lämnar bänkarna i skolans entré där vi har suttit. Jag ser 
på när Ika och Tora rör sig mot matsalen. Med varsin hörlur från Toras mo-
biltelefon i öronen. I armkrok. Efter att ha kartlagt klassens sociala ordning 
befäster de sin vänskap genom fysisk närhet och via hörlurssladden som vän-
skapslänk. Deras fysiska närhet och intima rörelser i skolans korridorer får 
mig att återigen tänka på bilden av kvinnlig vänskap. Den bild som även ma-
nifesteras i de populära tjejernas vänskapande när de är fysiskt nära, flätar 
varandras hår, kramar, kindpussar och ger bekräftande komplimanger som del 
av vänskapandet i vardagen. 

Ika och Tora lämnar samtalet i samförstånd. Det finns inga gränser som just 
nu behöver förhandlas eller något skript som behöver förtydligas. Men bara 
några minuter tidigare var det en annan stämning mellan dem. Då pågick ett 
samtal som visar det förhandlande av mening som krävs i ett vänskapande som 
bryter mot klassens etablerade sociala ordning. Det finns alltså gränser mellan 
konstellationer i klassen som Ika och Tora finner självklara och oproblema-
tiska, som när de beskriver ”de osynliga”. Men i vårt samtal blir även gräns-
dragningar som de inte är överens om synliga. Gränser som de behöver för-
handla sinsemellan.  

Scen två: En vertikal vänskapsordning 
När jag slår mig ner hos Ika och Tora i skolans entréhall har de just lämnat 
pågående lektion i Solgården. Klassen skulle delas upp inför ett grupparbete. 
Men Ika och Tora tyckte inte att lärarna ”lyssnade när vi [Tora och Ika] fak-
tiskt sa att vi ville vara i samma grupp”. Ika och Tora hör samman nu och vill 
tillbringa tiden med varandra, helst utan lärarnas och klasskompisarnas insyn. 
Jag passar på, efter lite småprat, att fråga dem hur de själva förstår den starka 
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reaktion som klasskompisarna visat efter att Ika och Tora har blivit vänner. 
De berättar: 

Ika: Jag vet inte. Jag tycker att… 
Tora: Det var typ så här, vad ska man säga? Jag brukade hänga med Klara och 
dom, till att vara med Ika. De [andra i klassen] tyckte att Ika var den här lite 
mobbade.  
 

Klassens reaktion förklaras utifrån att Tora, från att vara en självklar populär 
tjej, det vill säga, som ”Klara och dom” till att vara med Ika, ”den här lite 
mobbade”. Klassen är inte är van vid att se ett vänskapande som går på tvärs 
mot en etablerad popularitetsordning.  

Tora tillhör de populära och Ika har varit exkluderad, en elev som jag valt 
att kalla social satellit. De förstår klassens starka reaktion på den nya vän-
skapen för att de vänskapar på ett sätt som klassen inte förväntar sig eftersom 
de inte har sett vänskap iscensättas på detta sätt förut. Det är oväntat att Ika 
och Tora har blivit vänner eftersom de befinner sig långt ifrån varandra i klas-
sens popularitetshierarki.  

Klassens reaktion indikerar en social ordning i klassen där vänner befinner 
sig på samma nivå i hierarkin: Det är så vänskapande brukar se ut. I synnerhet 
bland de populära tjejerna. Det finns alltså en, som jag har valt att kalla det, 
vertikal vänskapsordning i klassen. En ordning som utgår från att elever som 
vänskapar ska ha liknande social status.  

När Tora har beskrivit avståndet mellan Ika och Toras placeringar i den 
vertikala vänskapsordningen, småler hon och tittar lite ursäktande på Ika. Le-
endet, som en egen berättelse i mikroformat, tyder på att hon blir osäker på 
om hon inför Ika, kan hålla med om klassens beskrivning av Ika som mobbad. 
Utifrån klassens vänskapsordning kan det upplevas som smått underligt att 
hon, samtidigt som hon är medveten om Ikas satellitstatus, kan vänskapa med 
henne. Relationen strider mot ett kulturellt vänskapsideal, att vänner ska vara 
jämlika.   

För på samma gång som Tora befinner sig i Ikas närhet är hon medveten 
om att klassen har dragit en social gräns mot Ika. Bara några månader tidigare 
drog hon samma gräns. Hur Tora träder fram kan därför betraktas i ljuset av 
en förhandling kring vilka gränser som hon själv kan och bör dra. Hur kan hon 
stå fast vid vänskapandet med Ika trots att hon är präglad av den vertikala 
vänskapsordningen? Hon vill vara vän med Ika samtidigt som det för dem 
båda är tydligt att deras vänskapande faller utanför klassens vänskapsordning.  

Hur kan Tora hantera denna dubbelhet som innebär osäkerhet kring var 
gränser ska dras men som också försätter henne i en rollkonflikt? Hon väns-
kapar med någon som egentligen är ovänbar, särskilt från den populära tjej-
gruppens horisont. Finns det möjlighet att tolka situationen som mindre socialt 
kostsam för någon som är självklart populär och därför även kan överskrida 
etablerade ordningar? Tora, i egenskap av att vara populär, kan ha ett hand-



 

188 

lingsutrymme som gör att hon kan frångå den vertikala ordningen utan repres-
salier. På liknande sätt som Adnan agerade i kapitel sex då han bjöd in en elev 
med låg status i ett tillfälligt vänskapande. Elever som kämpar med sin status 
har mer att förlora på att förknippas med den ovänbara än någon med en trygg 
och stabil högstatusposition. De elever vars sociala makt inte är etablerad har 
alltså mer att riskera om de skulle vänskapa med en social satellit eftersom 
statuspositionen inte är lika självklar hos denna elev jämfört med de som över 
tid har haft stor social makt. Och Toras position bland de populära har i alla 
fall fram tills nu varit stabil.  

Tora och Ikas vänskap utmanar det förväntade. Samtidigt tyder deras pla-
cering av vänskapandet, nämligen i så dolda scenrum som möjligt på skolan, 
att det finns en inneboende osäkerhet om deras vänskap kan bekräftas av klas-
sen. Publikens roll blir viktig genom att de kan bekräfta eller förkasta en vän-
skap som sann eller falsk. Att dra sig tillbaka till scenrum på skolan där väns-
kapandet kan ske utan direkta recensioner tyder på att Ika och Tora vet att 
deras relation, åtminstone i andras ögon, kan ifrågasättas. Det är kanske just 
frånvaron av publik som gör att deras vänskap kan formas och stabliliseras. 
Utöver att vänskapandet frångår den vertikala vänskpasordningen är de är hel-
ler inte intresserade av det informationskapital som är del av den populära 
konstellationens skript, inte heller avhandlar de meningsskiljaktigheter inför 
klassen. Ika och Tora intresserar sig istället för att ta hand om och prata om 
sina husdjur. Deras skript utifrån vilket de iscensätter vänskap är således ett 
annat än skriptet för de populära tjejerna.  

Ikas och Toras vänskapande gör den vertikala vänskapsordningen synlig 
och eftersom klassen ofta befinner sig i samma scenrum i Solgården, kan Ika 
och Tora inte helt skydda sig från recensioner av klassens elever vilket blev 
möjligt att se i föregående kapitel.  

Scen tre: Gränsförhandlingar parallellt med 
vänskapande  
Ika, Tora och jag sitter kvar på bänkarna i skolans entréhall och samtalet fort-
sätter. Tora menar att klassen har accepterat och vant sig vid deras vänskap. 
Hon kanske också har erfarenhet av att elever med hög social status har ut-
rymme att själv välja vänner, oavsett en etablerad vänskapsordning. Ika är 
däremot tveksam. 

Tora: Och sen, de flesta bara: ’Har du fått en ny bästa vän nu?’. Bara för att jag 
var med Ika. Sen slutade alla för att det blev för… 
Ika: Nä, det har inte alls slutat! 
Tora: Jo, de har slutat, de vet att vi är vänner, det vet de. De har slutat med det 
där: ’Vadå, har du en bästa vän?’ De tyckte ju att det var konstigt.  
Ika: Ja… 
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I meningsutbytet blir det märkbart att de har olika tolkningar av huruvida 
”chocken” hos publiken har lagt sig. Kanske kan Ikas tveksamhet förklaras av 
att hon har förkroppsligade erfarenheter av långvarig exkludering där gränser 
dras med subtila medel. Tora däremot, menar att de andra eleverna i klassen 
”vet” och har accepterat att de är vänner nu. Hennes erfarenhet är till skillnad 
från Ikas att klassen oftast inte brukar reagera när någon med hög status själv 
väljer sina vänskapanden. Att status kan ge handlingsutrymme är dock ingen-
ting som Ika har kännedom om eller erfarenhet av. Deras tidigare positioner i 
klassens sociala ordning är relevanta när det kommer till de skilda tolkningar 
de gör av klassens reaktion. 

Att de håller fast vid sina olika tolkningar av klassens reaktioner kan även 
förstås som att det för Tora är viktigt att de inte förstorar det i deras vänskap-
ande som inte stämmer överens med de populära tjejernas vänskapsskript. Om 
Ikas och Toras vänskapande frångår de populära tjejerna sätt att vänskapa ris-
kerar Tora sin relationella status och därmed sina vänskapsrelationer bland de 
populära tjejerna. Tora hamnar i en rollkonflikt. Konflikten består i att hon 
inte kan vänskapa med en social satellit samtidigt som hon gör vänskap med 
de populära tjejerna. Att vänskapa med en social satellit kan riskera en status-
förlust, alltså förlust av det sociala kapital som en elev behöver för att kunna 
vänskapa med elever med hög status, som Viktoria. Paradoxalt nog behöver 
Tora hög status även när hon vill umgås med elever som har lägre status än 
hon själv. En hög statusposition medför ett handlingsutrymme. Men vänskap-
ande, enligt klassens vertikala vänskapsordning, fordrar att vänner ska befinna 
sig på samma nivå i en statushierarki. Rollkonflikten gör det svårare för Tora 
att bibehålla sitt ansikte inför andra men också inför sig själv (Goffman, 1959). 
Hon behöver alltså argumentera för sina val i relation till klassens vänskaps-
ordning för att inte riskera att tappa sitt värde i andras och egna ögon.  

Ika däremot, behöver inte ta hänsyn till det vänskapande som iscensätts 
bland de populära tjejerna. Hon vänskapar inte med dem och inte heller med 
andra konstellationer i klassen. Tora är hennes enda vän i skolan och den per-
son som under fältarbetet gjorde skolvardagen meningsfull för Ika.  

Trots att det finns risker med att vänskapa med Ika väljer Tora att stanna 
vid Ikas sida. Tora trivs i Ikas sällskap och vill ha henne som vän. De har 
gemensamma intressen som bekräftar varandras identiteter och värde samti-
digt som de är olika sett till deras respektive relationshistorik i klassen. Dessa 
olikheter kan också bidra till en känsla av egenvärde och en upplevelse av att 
vara unik eftersom vi kan ”define ourselves relative others and gain a stronger 
sense of identity from knowing what makes us distinct.” (Scott, 2009, s. 35)  

Kanske kan den nya relationen även innebära ett enklare vänskapande än 
det Tora är van vid. För om Giddens (1992) har rätt rörande den senmoderna 
människans osäkerhet om vilka relationer som i stunden är rätt eller fel så 
krävs en ständig reflexivitet. En reflexivitet där vi väger för- och nackdelar 
med olika relationer aktualiseras i Toras agerande. Tora behöver inte leva upp 
till den sociala press som det kan innebära att delta i de populära tjejernas 
konstellation och inbördes statusförhandlingar. Förhandlingar om status kan 
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kräva mer emotionellt engagemang mellan individer som är jämbördiga i sta-
tus än de som har olika status, vilket verkar vara fallet bland de populära tje-
jerna och blir synligt i kapitel sju. När Tora är vän med Ika, som inte är jäm-
bördig i status, krävs kanske därför inte samma emotionella arbete för Tora 
som i vänskapen med de populära tjejerna. Samtidigt kräver nya och oväntade 
relationer en annan typ av arbete än etablerade relationer. Framförallt handlar 
det om, och som också synliggörs i detta kapitel, att förstå varandras olika 
utgångspunkter gällande hur relationen kom till och hur den ska definieras. 

Tid kan även spela roll i att denna nya vänskap upplevs som enklare. Ef-
tersom Ika och Tora nyss har mötts så finns inget givet skript för deras vän-
skap. Det är relativt plastisk även om Tora, som senare beskrivs, använder den 
populära tjejkonstellationens fysiska scenkostymer för att omvandla Ikas sta-
tus i klassen. De populära tjejernas vänskapsskript har haft tid på sig att dra 
gränser och välja referenser ur en bakgrundsrepresentation, det vill säga, välja 
vilka element som ska vara centrala i deras iscensättande av vänskap. En ny 
vänskap kan även ge större möjligheter för Tora att påverka hur ett skript kan 
formas jämfört med vilka möjligheter hon har haft att påverka skriptet tillsam-
mans med de populära tjejerna. Hon har dessutom mer handlingsutrymme än 
Ika utifrån att hon kommer in i relationen med högre status.  

Samtalet fortsätter. Genom blickar mot och frågor till Tora söker Ika kon-
sensus rörande hur klassens sociala ordning kan beskrivas och Tora bekräftar 
ibland Ikas resonemang. Ibland håller dock Tora fast vid sin tolkning av klas-
sens reaktioner på den nya relationen utan att gå Ika till mötes. Det kan sägas 
att Tora får användning för sitt tolkningsföreträde.  

Jag fortsätter att fråga om hur de tänker om uppdelningen i klassen och Ika 
fortsätter: ”Jo, men jag brukar säga att vi har typ tre klasser i…”. Hon är inte 
nöjd med ordvalet utan stannar upp och tittar på Tora som fyller i, ”grupper” 
varpå Ika fortsätter med att beskriva hur klassen enligt henne är uppdelad.  

Ja, men [det finns] grupper i vår årskurs. Det är de populära, de osynliga och 
de icke-populära. Jag var bland de icke-populära och Tora var bland de popu-
lära. De osynliga är de som ingen bryr sig om, de är inte mobbare eller så. 
 

Ika har sin blick stadigt fäst på Tora. Med blicken söker hon återigen bekräf-
telse på sin tolkning. Tora bekräftar med ett inte så övertygande ”ja …”. Med 
det tveksamma svaret varken bekräftar eller bestrider hon Ikas beskrivning av 
den sociala ordningen i klassen. Ika fortsätter: ”Så det var väl lite konstigt att 
Tora gick ner till den lägsta …” och Tora fyller i ”… rangen.” Ika visar de 
olika nivåerna med händerna, hur den lägsta rangen av klasskamrater befinner 
sig nere vid hennes knän medan den högsta rangen får henne att sträcka sig så 
långt hon kan upp mot taket. Det finns olika konstellationer. Dessa konstellat-
ioner finns i en rymd med olika stor distans. Den sociala distans som Ika sym-
boliskt refererar till går från knän till tak. Ika visar med sina händer i luften 
upp den vertikala vänskapsordningen som i denna situation verkar ha en cen-
tral plats i hur de förstår vänskapandet i klassen.  
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Ikas handrörelser visar det, i andras ögon, oförklarliga med Toras val. Att 
hon i kraft av sin status som populär, uppe vid taket, har valt att vara vän med 
någon impopulär närmare golvet. I Ikas förståelse är alltså eleverna i klassen 
vana att se iscensättningen av vänskap utifrån denna vertikala vänskapsord-
ning.  

Via blickar och frågor söker Ika ett tecken på Toras bekräftelse och visar 
därigenom att hon vill ha stöd av Tora i hur hon ser på klassens vänskapsord-
ning. I mina videoanteckningar står det:  

 
Medan Ika söker Toras blick och på så sätt även hennes bekräftelse blickar Tora ut 
över de elever som förflyttar sig mellan klassrum och matsal. Deras kroppar är 
fortfarande vända mot varandra men Toras fokus ligger inte hos Ika. Ika får inte 
den bekräftelse som hon söker från Tora.  

  
Detta sökande efter bekräftelse pekar på att det finns en närvarande maktoba-
lans mellan Ika och Tora. Ika behöver Toras stöd för att känna sig trygg i sina 
tolkningar medan Tora inte behöver samma mått av bekräftelse från Ika. Hon 
söker sällan Ikas blick i samband med att hon förklarar något för mig.  

Både Ika och Tora har dock en förståelse för att deras vänskap uppfattats 
som oväntad men klassens reaktion ges olika mening av Ika och Tora. Detta 
blir synligt när samtalet fortsätter och Tora lägger sin hand på Ikas som om att 
hon vill avsluta samtalet om ”rangarna”. Det är som att den övertydliga be-
skrivningen av klassens hierarki har fått Tora att börja tvivla på var hon befin-
ner sig i denna ordning nu när den är under omdaning. Toras position är kanske 
inte självklar för andra, och inte heller för henne själv. Hon befinner sig i en 
övergång i ett kulturellt system (Douglas, 2004) där hennes sociala status inte 
med någon självklarhet går att fastställa. Det kan bidra till hennes känsla av 
att inte vara bekväm med samtalet om rangordningen. Ett samtal som implicit 
ifrågasätter hennes statusposition skapar osäkerhet. Tora försöker avstyra och 
ordna upp. Hon vill inte förlora sitt egenvärde och sin sociala status vilket hon 
har ackumulerat över tid genom sitt deltagande bland de populära tjejerna.  

Ika uppfattar dock inte Toras ovilja att fortsätta samtala om vänskapsord-
ningen och har utifrån sin satellitstatus kanske inte heller full förståelse för 
vad som står på spel för Tora. Ika fortsätter att förstärka sin berättelse genom 
att återigen sätta upp handen i luften och istället vända sig till mig och haka i 
där Tora lämnade:  

 
… rangen, precis. Men eftersom hon [Tora] var där uppe och jag var där nere, så 
har vi tillsammans hamnat typ på mitten.  

 
Ika visar de olika nivåerna med händerna och sammanför sina två händer så 
att de hamnar mitt emellan taket och hennes knän. Hon blickar samtidigt åt 
Toras håll för att se att hon går med på den ändrade berättelsen. Tora hummar 
och tittar sig omkring i entréhallen. Hon är inte lika engagerad i att vidare 
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benämna de hierarkiska strukturerna. Hon inte vill behöva förhålla sig till att 
den sociala ordningen är i gungning.  

Toras hantering av samtalet om den nya vänskapen vittnar om att hon vill 
tona ner och undvika att prata om den vertikala vänskapsordningen och sta-
tushierarkier i klassen. Eller, om denna ordning skulle finnas, att det inte är så 
långt mellan Ika och Toras placeringar i den sociala hierarkin. Om den verti-
kala ordningen kan tonas ner eller om Tora och Ika kan beskrivas som nära 
varandra i denna ordning kan deras relation förvandlas från ovanlig och märk-
värdig till något som ingen längre reagerar på.  

Människans existens handlar om att bli till genom att spegla sig i andras 
ögon. I skolan är klasskompisarna, eller en icke-vald publik, ständigt närva-
rande. Så när nya och oväntade relationer skapas uppstår ett behov av att förstå 
ett kulturellt framträdande som väljer andra alternativ än det etablerade. En 
vänskapskulturell chock hanteras här genom att en repertoar av kulturella red-
skap tas i bruk. Ordval, icke verbal kommunikation och strategier för att byta 
spår och ändra fokus används för att komma närmare en delad förståelse för 
den oväntade vänskapens mening som kan passa in i klassens överenskomna 
ordning.   

Toras rollkonflikt gör henne obekväm. Hennes arbete med att göra den nya 
vänskapen vardaglig framträder med större tydlighet ju längre samtalet pågår.  

Situationen ställer även krav på Ika. Samtidigt som hon vill skapa former 
för att kunna fortsätta vänskapa i den nya relationen har hon sin egen självför-
ståelse att ta hänsyn till, en självförståelse som innebär att vara ”mobbad”. Det 
är denna roll hon har i klassen. Som utsatt blir hon skyddad av Toras status 
som populär. Å ena sidan vill Ika att Tora ska flyttas ner i den vertikala vän-
skapsordningen så att de befinner sig på liknande nivå och kan vänskapa. Å 
andra sidan vill Ika att Tora ska behålla sin plats i hierarkin eftersom Toras 
statusfyllda position skyddar henne från att bli utsatt. För Ika kan den föränd-
rade sociala ordningen, där Ika och Tora kan vara vänner, upplevas som en 
fara och på samma gång en kraft (Douglas, 2004).  

Tillbaka till entréhallen och mitt samtal med Ika och Tora. När Ika inte får 
bekräftelse från Tora i att de, genom sin vänskap, har hamnat på mitten i den 
vertikala ordningen justerar hon sin beskrivning för att se om Tora då kan hålla 
med. Istället för att de båda befinner sig mitt emellan kanske Tora kan gå med 
på att de befinner sig lite längre ner. Ika förklarar: ”Eller så här, [vi befinner 
oss] mitt emellan mitten och där nere [i hierarkin].” Ika tittar upp, med hopp 
om en bekräftande blick från Tora på den ändrade tolkningen men Tora visar 
inte heller nu något intresse av att analysera deras placering i klassens ordning. 
Istället tar hon upp tråden från ett tidigare samtalsämne om deras klasskamra-
ters reaktion på deras vänskap och förklarar:  

 
Jag tror att de [klasskompisarna] var chockade, förvånade liksom, över att vi var 
med varandra eftersom det var en stor omväxling. 
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Genom att gå från att beskriva klassens kraftfulla reaktion som en ”chock” till 
att beskriva den som ”förvåning” och till slut som en ”omväxling” kan Tora 
tona ner styrkan i klassens recension och den allmänna tolkningen av att ett 
brott mot en social ordning har skett. Det kan bli lättare att hävda att Toras 
och Ikas vänskapande inte frångår den vertikala vänskapsordningen med detta 
uttalande. Om klassens sätt att reagera inte var så starkt som den först beskrivs, 
utan istället ses som en ”omväxling”, det vill säga som en variation snarare än 
ett brott blir reaktionen mindre allvarlig. Deras vänskapande behöver då inte 
bli lika ifrågasatt.   

Ika nickar som om hon bekräftar Toras version men samtidigt håller hon 
fast vid att den nya relationen var chockartad. Ika förklarar: ”It was a chock” 
och båda skrattar åt hennes engelska uttal. Ikas uttal framkallar skratt från Ika 
själv och från Tora. Då förändras stämningen dem emellan. I situationen fun-
gerar deras gemensamma skratt som ett sätt att förflytta fokus från den verti-
kala ordningen och gränsdragningar till gemensam humor vilket tar av udden 
av det som hade kunnat utvecklas till en ansträngd situation – att deras ny-
funna vänskap skulle sättas på spel. Deras samtal har övergått från en förhand-
ling om statushierarkier till ett ömsesidigt skojande vilket bidrar till att de slip-
per hantera motstridiga tolkningar. Deras kroppsspråk visar att de slappnar av. 
  

Ika och Tora skrattar tillsammans. Tora vänder sig till Ika med hela sin kropp och 
uppmärksamhet. De flyttar sig så nära varandra som möjligt på bänken där de sit-
ter.  

 
Istället för att vara oense om var gränserna går i klassens vänskapshierarki kan 
de övergå till ett vänskapande utan förhandlingar.  
 

Stämningen blir varmare. De söker ögonkontakt med varandra och återupptar sitt 
hopflätande av axelbanden från sina respektive axelväskor.  

 
Återigen kan de koncentrera sig på ett nära vänskapande utan risk för ifråga-
sättande och de kan för stunden koncentrera sig på den gräns som innesluter 
dem båda i gemenskapen. Att vara förbundna i ett samförstånd blir viktigt i 
den emotionellt laddade vänskapsritual som ögonkontakt och deras ihopflä-
tande av väskor erbjuder.  

Under samtalet blir jag intresserad av deras förståelse av det som de kallar 
för ”rangarna” och bidrar, märker jag i min analys av situationen, till att åter-
igen skapa en emotionell spänning. Ika svarar:   

 
Ika: Ja, men det är de här populära, som typ Emma.  
Tora: Och så typ killarna.  
Ika. Ja, killarna och så Emma och Klara. 
Tora: Om man ska tolka det som vi gör i alla fall. 
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De är överens om att det finns olika konstellationer med olika status i klassen. 
Tora är noga med att betona att andra kanske skulle se och uppfatta dessa på 
andra sätt, ”om man ska tolka det som vi gör i alla fall”. 

Tora vill mjuka upp statushierarkin i klassen, göra den vertikala vänskaps-
ordningen mindre strikt. Ika har inte detta behov utan fortsätter att rada upp 
de konstellationer och sociala satelliter som hon ser: ”Ja, och sen är det de 
icke-populära. Som jag.” De har olika orsaker till att göra hierarkin mer eller 
mindre tydlig vilket gör att det åter igen blir möjligt att se att de inte är samma 
saker som står på spel för de två eleverna.  

Ika tittar på Tora och skrattar, som att det är lustigt att hon faktiskt kan kalla 
sig själv för impopulär. Enligt de elever som Tora hittills har vänskapat med 
är det inte möjligt att benämna sig själv som impopulär. Eleverna deltar i den 
populära konstellationen just eftersom de är populära.  

Ikas skratt pekar på att hon är medveten om att hennes uttalande kan upp-
levas komiskt, speciellt med Tora som medaktör. Tora är inte van vid att um-
gås med någon som utan omsvep kallar sig impopulär. Att de kan sitta här och 
vänskapa och att deras respektive självbild och tidigare erfarenheter samtidigt 
skiljer sig från varandra blir något att skratta åt. 

Ika benämner sig själv som icke-populär samtidigt som hon sitter vid bän-
ken och vänskapar med Tora, en populär elev. Ett kännetecken för humor är 
att det som är åtskilt förs samman (Lund, 2015) och i det här fallet kan de två 
elevernas skilda platser i en statushierarki smälta samman i den möjlighet som 
ett skratt erbjuder. Skratt och leenden utbyts och bidrar till att de tonar ner 
allvaret i situationen och det brott mot klassens vertikala vänskapsordning som 
deras relation utgör. Deras vänskap blir i stunden föremål för en levd komisk 
situation där den oväntade vänskapen, utifrån klassens vänskapsordning, fak-
tiskt blir till en relation att också skratta åt. Att skratta åt något som skiljer 
dem åt, gör istället att deras vänskap blir stärkt. Oordningen blir den nya ord-
ningen. Ett erkännande av en ny konstellationen. Den oväntade vänskapens 
konstellation. Skratt kan förena och skapa en gemensam historia och solidari-
tet som baserar sig på delade tolkningar och symboler (Fine, 1984; Fine & 
DeSourcey, 2005). I denna korta sekvens när eleverna skrattar åt ett lustigt 
uttal, blir det alltså möjligt att se hur ett gemensamt och ömsesidigt vänskaps-
minne skapas via skrattet, om än bara några sekunder långt.  

Ika tar på nytt upp tråden om vem som är och vem som inte är populär i 
klassen. Hon har ett behov av att förstå den nya vänskapen genom att reflek-
tera över de statushierarkier i klassen som hon under många år levt i. Hon 
frågar Tora: ”Ja, men vilka är det mer [som är icke-populära]?” Tora vill inte 
medverka till att verbalt återskapa symboliska gränser. Ika är återigen inte ly-
hörd för Toras avvägningar och vill att hon ska namnge fler än bara Ika som 
satelliter men Tora vill inte. Hon rycker istället på axlarna och svarar utan att 
titta på Ika ”vet inte…” och vänder uppmärksamheten åt ett annat håll.  

Från att de har kunnat skapa gemenskap med skratt uppmärksammar Ika 
återigen statuspositioner och gränser. Kanske stärkte skrattet möjligheten för 
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Ika att fortsatt undersöka den oväntade relationen inifrån. Skrattet stabilise-
rade vänskapen och gav ny kraft till fortsatt förhandling av den oväntade vän-
skapens mening. Tora är obekväm men Ika fortsätter lättsamt med att svara på 
min fråga om ”rangarna”. Tora vänder sig demonstrativt bort från samtalet 
och Ika svarar själv på sin fråga: ”Ja, men det är väl jag då”, som att hon vore 
den enda satelliten i klassen.  

Tora svarar då ”… och jag med”, som att även hon vore impopulär. Tora 
placerar sig på samma statusnivå som Ika, även om detta kan riskera status-
förlust. Hon tycks vilja ge Ika ett svar som gör att hon blir nöjd och ger upp 
sin kartläggning av klassens statusordning. Men hon visar även en vilja till att 
tona ner sin egen status för att kunna vänskapa med Ika i enlighet med klassens 
vertikala vänskapsordning. Men Ika svarar: ”Nä, du är inte icke-populär.” To-
ras sätt att hantera situationen är att föreslå att de är lika impopulära. Ika har 
dock inte samma behov av att placera dem innanför samma inkluderande 
gräns som Tora har. Hon fortsätter istället själv att fylla på med namn på im-
populära eller marginaliserade elever:  

 
Men sen är det väl, ja, det är jag, Dillan, Hamid och kanske Kristoffer. Vi har ju 
varit utsatta. Fast på olika sätt. 

 
Ika fortsätter att placera ut klasskompisarna i den vertikala vänskapsord-
ningen. Tora och Ika arbetar i samtalet för att deras respektive tolkningar av 
klassens sociala ordning ska få fäste. Tora behöver göra deras relation förstå-
elig utifrån en vertikal vänskapsordning. Hon hävdar därför att hon och Ika 
befinner sig på samma nivå i en hierarki, även om det betyder att de får låg 
status och att Tora därmed skulle kunna riskera att förlora sitt handlingsut-
rymme. Ika däremot har, som tidigare diskuterats, både något att vinna och 
förlora på om de två skulle befinna sig på samma, låga, nivå i hierarkin.  

Ikas uttalande belyser även något annat som handlar om gränsdragningar. 
Precis som Ika kan anses vara en social satellit så har Hamid, som Ika nämner 
och som har en viktig roll i kapitel sex, även satellitstatus i klassen. Men de 
görs till sociala satelliter ”på olika sätt”. I kapitel sex kretsar Hamid kring de 
populära killarna och hans vänskapsförsök används som en resurs för att 
stärka ett redan etablerat vänskapande och statushierarki. Hamid försöker upp-
repade gånger och på många sätt att bli en del av en gemenskap. Ika däremot, 
finns i klassens periferi utan att visa några förväntningar på att lyckas bli del 
av ett vänskapande. Klassen har gjort henne till Den Andre. En position som 
Ika själv kommit att identifiera sig med. Den som är, med hennes eget ordval, 
”lite special” och som därmed bidrar till att övriga elever som inte är satelliter 
blir kvar inom kategorin för vänbara. Den sociala satelliten kan användas ex-
plicit, i ett fysiskt rum för att bekräfta var gränsen går för vänskap men de kan 
även refereras till i samtal och i skämt om vad som kulturellt uppfattas som 
rent alternativt orent eller som autentisk eller icke-autentisk vänskap. Ef-
tersom Ikas utanförskap under längre tid har etablerats av klassens elever och 
blivit en del av hennes egen självbild i skolan kanske ett vänskapande bland 
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de populära tjejerna ligger så långt ifrån Ikas horisont att hon inte ens försöker. 
Hamids satellitstatus är i tid inte lika etablerad. Mitt material tyder på att han 
inte har samma uttalade självbild som Ika i att vara den som är impopulär och 
mobbad. Det vill säga längst ner på den rangordning som Ika tecknar. Ett vän-
skapande med de populära killarna är inte en omöjlighet för Hamid, åt-
minstone i specifika situationer. Och att bli nekad vänskapande inom denna 
konstellation är som tidigare påtalats inte lika socialt smärtsamt som att bli 
nekad inträde till andra, mindre statusfyllda, konstellationer. En populär kon-
stellation är exklusiv. Det innebär att det finns en kollektiv förståelse rörande 
dess särskiljande position i klassen.  

En annan skillnad mellan hur sociala satelliter och konstellationer görs är 
att det dilemma som uppkommer för Hamid i kapitel sex inte syns i detta ka-
pitel. Hamid behövde erkänna sin låga position och agera utifrån den samtidigt 
som han skulle vara på samma nivå som klasskompisarna för att få tillgång 
till gemenskapen. Ika kan peka på en hierarki och agera utifrån denna och 
samtidigt få tillgång till ett vänskapande med Tora. Det Ika gör skapar för-
handlingar och en viss osäkerhet i vänskapandet men deras vänskap hindras 
inte av att de befinner sig på olika statusnivåer. En anledning till detta kan 
vara att vänskapandet i detta kapitel görs mellan enbart två elever och nästan 
uteslutande utan publik, vilket inte var fallet i kapitel sex. I kapitel sex kunde 
publik men även medaktörer bekräfta eller förkasta den sociala satellitens vän-
skapsförsök. En elev med relativt låg status kunde använda Hamid för att dra 
exkluderande gränser som inkluderade honom själv. Scenerna i kapitel sex 
utspelade sig även ofta med resten av klassens elever som publik. Om eleven 
med hög status, i kapitel sex, hade varit ensam med den sociala satellitens 
hade dennes försök eventuellt haft en annan utgång. Det kan därför sägas att 
publiken och medaktörerna påverkar chanserna för en social satellit att bli del 
av ett vänskapande. 

Situationer där elever är ofrivilligt ensamma, exkluderade eller utsatta be-
höver således förstås utifrån sammanhanget. Kanske finns det även en genus-
dimension här. Den ”störiga” killen som försöker komma med i en interaktion 
i mellanrummen genom att busa och utmana med till exempel grov humor är 
i högre grad kulturellt accepterad jämfört med om en tjej med satellitstatus 
skulle göra detsamma. 

Tillbaka till entréhallen och samtalet mellan Ika, Tora och mig. I denna 
situation, på bänken och utan resten av klassen som åskådare, är vänskapandet 
mellan dem mer eller mindre självklart även om de förhandlar om gränser. 
Deras vänskapande flyter på när klassen inte är närvarande, som i Konsthallen. 
Vänskapandet får också ett flyt när klassen är frånvarande i samtalen, när de 
pratar om hamstrar eller hundar. Så länge de pratar om klassens hierarki blir 
klassen som publik påtaglig trots att den inte finns fysiskt närvarande. Väns-
kapandet blir då inte lika sömlöst.  

Tora och Ika förstår att deras vänskap bryter mot en överenskommen ver-
tikal ordning där elever ska vänskapa med de som är på samma statusnivå. 
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Ordningen återskapas genom att den förkroppsligas i elevernas vardag, i klass-
rummet och Solgården och därför blir förgivettagen. Det samtal jag har med 
Ika och Tora underlättas av att jag träffar dem utanför klassrummet, i publi-
kens frånvaro. Inte heller uppradade bänkar, stolar och skolarbete står i vägen 
för deras vänskapande. Nu befinner de sig i ett annat mer avslappnat scenrum 
med en publik som inte består av klasskamraterna utan av elever från andra 
årskurser. De två elevernas vänskap kan, under dessa premisser, därför iscen-
sättas utan protester.  

Bänkarna som Ika, Tora och jag sitter på hittar vi en trappa ner från Solgår-
den, där klasskompisarna har lektion. De vet att de får umgås ostört. Scenrum-
met har betydelse:  

 
Tora och Ika sitter på en av de ljusa, lackade träbänkarna som ramar in hallen vid 
skolans huvudentré. Här rör sig förbipasserande elever och lärare från alla årskur-
ser, på väg till matsalen, till lektioner och ut på rast. Tora och Ika sitter tätt ihop 
och leker med varandras händer och flätar samman axelbanden på sina rosa, skinn-
imiterade, nästan identiska axelväskor som de har lagt i sina knän.  
 

När de sitter i entrén är det, för alla som passerar, uppenbart att de är vänner. 
Inte bara utifrån deras fysiska närhet utan även utifrån hur de klär sig. Deras 
kläder och accessoarer har kommit att, efter några veckors vänskap, bli mer 
och mer lika. Under deras vänskap, som började på Konsthallen, har Tora 
uppmuntrat denna anpassning till ett liknande yttre. Ika berättar för mig, i ett 
informellt samtal, att Tora har velat styla henne på ett sätt som jag ser som ett 
försök till att Ika mer ska påminna om den stil som de populära tjejerna i klas-
sen har. Innan Ika och Tora blev vänner bar Ika aldrig axelväska, smink eller 
jacka med fuskpäls på kragen vilket hon gör efter någon månads umgänge 
med Tora. I likhet med vad som händer med Elsa i kapitel sju där hon går från 
att ha på sig lagtröjan från sitt volleybollag till att värma sig med en kort svart 
jacka med fuskpäls på kragen.   

På liknande sätt som i Ambjörnssons (2004) avhandling, där tjejer uppma-
nas att göra kroppen så att den kan anses vara ”naturligt” kvinnlig för att passa 
in i en specifik mall, kan Toras styling av Ika ses som ett försök till att anpassa 
henne till en norm. Om Ika kan forma sin kropp och klä sig enligt en stil, som 
de populära tjejerna förvaltar, där smink, axelväska och senaste modet är 
självklara ingredienser, blir det inte lika nära till hands för de populära tjejerna 
och klassen i stort att dra en social gräns gentemot Ika. Om Ikas yttre förändras 
kommer hon symboliskt närmare Tora. En del i de populära tjejernas vän-
skapsskript är nämligen att anpassa sig till en kulturell norm kring hur de ska 
göra tjej. På så sätt skulle även Ika och Toras relation passa bättre in i klassens 
vertikala vänskapsordning. Gränsen mellan vänskapandet som Ika och Tora 
gör och det som de populära tjejerna gör blir då suddigare och svårare att upp-
rätthålla.  

Stylingen kan också förstås som att Tora, om Ika till det yttre blir mer lik 
henne, kan behålla den bild av sig själv som hon hittills haft genom att kunna 
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spegla sig i någon som inte avviker allt för mycket från hur hon vill bli sedd 
av andra. Hon utvärderar sig själv och sitt värde genom andras ögon, hur de 
ser henne och hur de ser hennes vänner och hur det hänger ihop med ett delat 
symboliskt universum rörande vad som räknas som attraktivt (Cooley, 1922). 
Därigenom blir ett liknande yttre med dess symboliska värde viktigt för Tora.  

Det föreligger en socio-symbolisk homologi mellan status, norm och social 
ordning (Trondman, m.fl. 2011). Om Ika skulle passa in i den rådande normen 
gällande kläder och smink – det yttre – skulle hennes status kunna höjas och 
Ika och Tora skulle kunna vänskapa enligt klassens vertikala vänskapsordning 
eftersom de då skulle befinna sig närmare varandra i rådande statushierarki. 
Åtminstone till det yttre. Vänskapande synliggör i exemplet hur det å ena si-
dan handlar om ett aktörskap och om att befinna sig i angenäm social inter-
aktion där ens eget värde bekräftas, och å andra sidan synliggör görandet av 
vänskap också hur även nära relationer är ihopflätade med sociala maktstruk-
turer (Vincent, m.fl., 2018b). Det är möjligt för ny vänskap att överskrida 
gränser men samtidigt påverkar en etablerad social ordning hur denna vänskap 
ska, i bokstavlig mening, se ut. 

Det kan verka som att Tora i scenerna ovan har ett stort arbete att göra. Men 
risken för att Ika ska falla tillbaka i en utsatt och exkluderad situation är mer 
överhängande i jämförelse med de risker som Tora står inför. För Ika står 
mycket på spel; hon kan förlora sin enda vän. I scenerna ovan sitter dock de 
två eleverna tillsammans på en bänk och vänskapar. I denna specifika situation 
kan Ika således uppleva lugn samtidigt som hon agerar aktivt för att skapa 
mening i den situation av vänskapande som hon inte hade förväntat sig innan 
grupparbetet i Konsthallen genomfördes. 

Avslutande kommentarer 
Detta kapitel har belyst hur mening förhandlas när oväntad vänskap uppstår. 
De två eleverna som ingår den nya vänskapen är Tora, som tidigare har haft 
en säker högstatusposition i klassen och Ika, som har varit en av klassens sa-
telliter och därmed ofrivilligt ensam. Det kulturella framträdandet är i vissa 
stunder mer intensivt än i andra. När gemensamma gränser dras är arbetet till 
stor del lugnt eftersom inget står på spel. Ingen av dem tycks ha något att 
försvara eller förlora.  

När den sociala ordningen i klassen ska beskrivas har Ika och Tora olika 
förståelse av var deras oväntade relation passar in i denna ordning. Det upp-
kommer ett kulturellt framträdande på mikronivå där elever med olika erfa-
renheter av vänskap försöker definiera och nå en gemensam förståelse av en 
ny situation. De förhandlar om vänskapens mening mot bakgrund av en verti-
kal vänskapsordning som bygger på att endast elever som befinner sig på 
samma plats i klassens statushierarki kan bli vänner. Denna ordning har kun-
nat formas eftersom att klassen har dragit en social gräns mellan elevernas 
deltagarkonstellationer och mot klassens sociala satelliter. Kanske kan det 
även sägas att denna gräns, som gör att elever behöver vara på liknande plats 
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i statushierarkin för att bli vänner, är en referens till det vänskapsideal som 
presenteras i avhandlingens introduktion. Det ideal som föreskriver den jäm-
lika vänskapen. I den oväntade vänskapen är det denna sociala gräns, denna 
referens till idealet i bakgrundsrepresentationen, som både i handling och ge-
nom verbala förhandlingar ifrågasätts och utmanas. Vänskapen i en förändrad 
social ordning och det förhandlade av mening som sker iscensätts med hjälp 
av kulturella element. Aktörernas kroppar inbegrips i närhet och distans samt 
uppmärksamhet och ouppmärksamhet. Frånvaron av en recenserande publik 
blir också central när de förhandlar den oväntade vänskapens mening. Ele-
verna använder rekvisita, så som väskor, kläder men även rummet och dess 
utrymme för att vänskapa.  

När en social gräns utmanas uppstår rollkonflikter, hur ska Ika och Tora 
förstå sin relation och sig själva? Kan Tora, en elev från den populära tjejkon-
stellationen, umgås med de som har hög status samtidigt som hon vänskapar 
med en social satellit? Vänskapandet som pågår i det kulturella framträdandet 
och som strider mot klassens etablerade sociala ordning, riskerar att anses, 
med Douglas (2004) vokabulär, som out of place, farligt och ovärdigt. Ef-
tersom Tora kan förlora på att deras relation ses som utanför det normala be-
höver hon förflytta vänskapen in place. Detta gör hon genom att tona ner sta-
tusskillnader i klassen men också sin egen status och genom att referera till 
hur de populära tjejerna gör tjejighet. Hon vill gärna att Ika, eleven med låg 
status, ska anamma detta görande och på så sätt bli vänbar.   

Scenerna kan även peka på det handlingsutrymme som högstatuselever 
vanligtvis har. Tora har helt enkelt ett socialt rörelseutrymme för att umgås 
med den hon själv väljer, oavsett status i klassen. Det påverkar att hon relativt 
bekymmerslöst kan umgås, som vi såg i kapitel åtta, med klassens sociala sa-
tellit samtidigt som hon umgås med en av de populära tjejerna i klassen. Det 
kan till och med vara centralt för hennes vänskapande med Ika att hon behåller 
sin status som populär eftersom det möjliggör ett handlingsutrymme för vän-
skapande. 

I kapitlets scener vill Ika kartlägga den sociala ordningen i klassen. Detta 
kan förstås som att även hon vill reflektera kring hur det är möjligt att den nya 
relationen har kunnat formas, att hon har blivit vänbar. Genom att rita upp 
kartan gällande denna ordning finns möjligheten att få kontroll i en situation 
där hennes värld har förändrats. Hon har gått från att vara en av klassens so-
ciala satelliter till att ha en nära vän som dessutom är populär. Förändringen 
från ovänbar satellit till att ingå i en dyadisk vänskapsrelation med en av de 
populära tjejerna leder till en ökad grad av reflexivititet (Vincent, m.fl., 
2018b). Ett brott mot hur vänskap vanligtvis gjorts innebär att en vardaglig 
reflexivitet triggas. Men till skillnad från de populära tjejerna i kapitel sju upp-
lever Ika inte förändringen som hotande. Ika behöver omvärdera sin egen 
självförståelse i ljuset av den oväntade vänskapen.  

Tora, eleven med hög status i detta kapitel, väljer att vänskapa med en låg-
statuselev och detta blir möjligt, trots rollkonflikten, eftersom hon kan etablera 
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en vänskap utan att samtidigt bli recenserad eller ifrågasatt. Ika och Tora kan 
vänskapa i lugn och ro.  

Tora och Ika som utgör den nya och oväntade vänskapsrelationen har i detta 
kapitel pekat på elevers egna behov av att förstå vad som händer mellan män-
niskor när ett brott mot en etablerad social ordning har skett. De kommer över-
ens om gränser de gemensamt kan dra men förhandlar samtidigt om hur den 
nya sociala ordningen kan förstås – av dem själva men också i ljuset av vad 
de tror att andra tänker. De iscensätter en vänskap som innehåller empati sam-
tidigt som den uppvisar en maktobalans. Tora och Ika har historiskt haft olika 
social status och gjort relationsarbete på skilda sätt. De har chansen att vinna 
och riskerar att förlora anseende och social trygghet som en följd av den ovän-
tade vänskapen. Men utgången är inte densamma för de två eleverna.   

När oväntad vänskap uppstår förhandlas således mening genom att relatera 
till och undersöka klassens vertikala vänskapsordning.  
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Kapitel tio. Att göra vänskap  

 
Detta slutkapitel består av sex delar. Efter en tillbakablick på avhandlingens 
material och mina teoretiska utgångspunkter redogör jag för de huvudsakliga 
resultaten i respektive empiriskt kapitel och sammanfattar mina svar till de 
frågor som ställs i avhandlingens inledning. Jag relaterar även mina resultat 
till den mångdimensionella roll som publiken, det vill säga åskådande elever 
har i formandet av vänskap. I den andra och tredje delen av kapitlet presenterar 
jag två centrala teman: Elevernas vänskapande i rum och tid samt Vänskaps-
ideal och exkluderingspraktiker. Därefter sammanfattar jag avhandlingens 
empiriska, begreppsliga och teoretiska bidrag. I kapitlets två sista delar disku-
teras först samhälleliga aspekter av avhandlingens resultat genom att relatera 
till samtida trender i skolan. Avslutningsvis kommenterar jag studiens rele-
vans i sammanhang utanför skolan.    

Avhandlingens syfte är bidra till en förklaring av hur kulturella element 
samspelar och skapar gränser som möjliggör och begränsar elevers vänskap-
ande. Detta syfte utgår ifrån vad jag som kultursociologiskt orienterad etno-
graf genom ett i tid utsträckt fältarbete kom att förstå som betydelsefullt för 
eleverna men även utifrån den nyfikenhet eleverna själva uttryckte när jag frå-
gade dem vad de upplevde som intressant och centralt i skolvardagen.  

Jag har genomfört en etnografisk studie i en jämförelsevis homogen hög-
stadieklass i Stockholms kommun. Det är framförallt barn till välutbildade och 
inrikes födda föräldrar som går på skolan. Under tre terminer fick jag för-
månen att lära känna knappt 50 elever i samma klass. Fältarbetet bestod av 
videofilmning, observationer och intervjuer.  

Genom ett möte mellan kulturpragmatiken (Alexander, 2004, 2011) och det 
empiriska materialet har jag studerat hur kulturella element samspelar i ele-
vernas vänskapande. Genom att låta mitt material gå i dialog med kulturprag-
matiken blir det möjligt att förstå vänskap som en process snarare än något 
statiskt och som ett görande snarare än ett varande. Jag utvecklar därför be-
greppet att göra vänskap. När denna process studeras blir det synligt hur kul-
turella element som scenrum, publik och kulturella bakgrundsrepresentationer 
(normer och ideal) påverkar elevernas vänskapande. Via Lamont och Molnár 
(2002) ser jag hur de kulturella elementen kan skapa symboliska och sociala 
gränser som möjliggör och begränsar elevernas vänskapande. För att förstå 
detaljer som blickar, handrörelser och suckar som eleverna gör betydelsefulla 
i sin interaktion använder jag även Goffmans (1959) mikrosociologi.  
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Nu följer en sammanfattning av resultaten i de fem empiriska kapitlen. I 
kapitel fem, avhandlingens första empiriska kapitel Vänskapande, elever och 
skolan, visar jag hur vänskap görs när relationsarbetet bland eleverna flyter på 
utan större störningar. För att få syn på vilka kulturella element och gränsdrag-
ningar som eleverna gör betydelsefulla utvecklar och analyserar jag materialet 
utifrån två begrepp: Deltagarkonstellationer och sociala satelliter. Genom 
empiriska exempel visar jag hur eleverna outtalat organiserar sig sinsemellan 
i deltagarkonstellationer och iscensätter vänskap, det vill säga vänskapar, uti-
från konstellationernas respektive vänskapsskript. Ett iscensättande som i sko-
lan oftast har en publik i form av klasskompisar. Elevernas sätt att göra vän-
skap formas av lokala tolkningar av kulturella element. Exempelvis hur ele-
verna förstår kulturella normer eller vänskapsideal eller ger mening till scen-
rum och publik. Eleverna har under många år erfarit hur vänskap görs i klassen 
och inom klassens konstellationer. Dessa erfarenheter skapar förväntningar på 
hur och med vem en autentisk vänskap ska göras.  

Elevernas vänskapande påverkas av skolan som organiserande rum. Skolan 
delar upp elever utifrån var de bor, hur gamla de är, antal elever som får plats 
i ett klassrum och stundom utifrån skolprestationer. Som resultat av elevernas 
organisation i konstellationer, med skilda vänskapsskript, samt skolans orga-
nisering dras gränser som gör vissa vänskapanden möjliga och andra mer eller 
mindre omöjliga. De som inte deltar i en konstellation benämns i avhandlingen 
som sociala satelliter. Dessa elever är ofrivilligt ensamma och kretsar i en om-
loppsbana runt olika konstellationers vänskapanden. Konstellationerna formas 
och upprätthålls i relation till varandra och till klassens sociala satelliter och 
vice versa. I detta första empiriska kapitel visar jag hur vänskap görs till synes 
sömlöst eftersom gränserna mellan konstellationerna samt i förhållande till de 
sociala satelliterna reproduceras på ett sätt som inte drar till sig uppmärksam-
het. Vänskapskulturen i klassen iscensätts på ett sådant sätt att eleverna kan 
uppleva att den alltid har existerat och en etablerad social ordning kan behållas 
intakt.  

I kapitel sex Vänskapande och gränsdragningar undersöker jag hur grän-
ser dras i elevernas vänskapande genom att analysera scener där en social sa-
tellit försöker att vänskapa med högstatuselever i klassen. Eleverna med hög 
status gör om den sociala satellitens vänskapsförsök till att bli en resurs för att 
stärka statushierarkin i klassen genom att referera till kulturella normer rö-
rande genus. Med detta blir gränserna skarpa när den sociala satelliten till-
skrivs icke-maskulina drag utifrån en genusnorm. I gränsdragningen hänvisar 
eleverna med hög status även till informationskapital, det vill säga situationellt 
värdefull kunskap som exempelvis kan handla om vad som hänt under en helg 
som just passerat. Genom att dra en gräns mot den sociala satelliten kan del-
tagare i en högstatuskonstellation behålla sin status. Denna status stärks ge-
nom det handlingsutrymme som högstatuselever har. Ett utrymme som möj-
liggör överträdelser av symboliska och sociala gränser som att temporärt bjuda 
in elever med låg status utan att själv förlora social makt.  
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I kapitlet aktualiseras hur mellanrum som uppstår i elevers kulturella fram-
trädanden också blir betydelsefulla för relationsarbetet. Raster, håltimmar el-
ler en paus i ett samtal gör att en satellit kan förflyttas från sin omloppsbana 
in i ett vänskapande, eller åtminstone se sin chans till att få delta i vänskapan-
det. Vänskapsförsöket lyckas när en social satellit använder eller talar om be-
tydelsefulla ting som är rimliga att aktualisera i situationen (till exempel tv-
spel) och samtidigt anpassar sig till en underordnad position i klassens verti-
kala vänskapsordning. Den ordning som säger att en autentisk vänskap karak-
teriseras av att elever som vänskapar ska befinna på samma nivå i klassens 
statushierarki. Ett dilemma träder dock fram. En social satellit behöver agera 
utifrån och i enlighet med sin relativt låga status för att få tillträde till en kon-
stellations vänskapande. Samtidigt utgår klassens sociala ordning ifrån att en 
elev ska bli vän med någon på samma nivå i statushierarkin. Utifrån detta di-
lemma försvåras den sociala satellitens försök till att vänskapa med elever 
med hög status. Kapitlet visar hur gränsdragningar görs i högstadieelevers so-
ciala relationer och hur mening med dessa gränser formas i ett kulturellt fram-
trädande. Analysen i kapitlet pekar på vikten att se vänskapande i ljuset av 
social status och inkludering såväl som exkludering.   

I kapitel sju Hot mot vänskap fokuserar jag på hur hot mot ett vänskapande 
skärper symboliska och sociala gränser som gör att ett vänskapsskript blir sär-
skilt tydligt. Genom att använda skolan som kulturellt scenrum och relatera 
till vänskapsideal och kulturella normer gällande kropp och hälsa blir dikoto-
mier som sann/falsk, lojal/illojal och generös/snål aktualiserade i arbetet med 
att förstärka gränser. Dikotomier som oftast inte blir synliga när vänskap inte 
är under hot. I kapitlet synliggörs att eleverna inte har ett bestämt skript för att 
avsluta en vänskapsrelation, vilket i större utsträckning finns för en romantisk 
relation. Arbetet med att bringa reda i trasiga vänskapsrelationer illustrerar 
dock hur vänskap i högstadieåldern kan likna en romantisk relation utifrån att 
elevernas vänskapande också är fyllt av passion, i synnerhet när eleverna ris-
kerar att förlora viktig vänskap. I tidigare forskning framträder vänskap i unga 
år som central. När relationer till familjen förändras så fördjupas relationen 
till och betydelsen av vänner. Ett hot mot en vänskap, det vill säga, risken att 
förlora vänner, kan därför få dramatiska konsekvenser.  

I kapitel åtta Rum för vänskap och föränderliga gränser tar jag fasta på 
platsens roll för vänskapandet. Jag visar hur det kulturella framträdandets scen 
kan vara avgörande för vilket vänskapande som blir möjligt. När scenrummet 
förändras kan en vänskap som inte utgår från elevernas etablerade sociala ord-
ning bli möjlig. Ett scenbyte innebär nya möten, en annan publikrelation och 
andra rekvisita än de som eleverna är vana vid. Sociala gränser kan vid för-
ändringar rubbas och ett nytt vänskapande kan påbörjas eftersom samman-
hanget blivit ett annat.  

I kapitel nio En förändrad social ordning pekar jag på att elever som deltar 
i ett nytt och oväntat vänskapande har behov av att förhandla mening för den 
nya relationen. Eftersom eleven Ika, tidigare en social satellit och Tora, en av 
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de populära tjejerna i klassen, har en relationshistorik och ett handlingsut-
rymme som skiljer sig behöver de på olika sätt förstå vad som har hänt. Hur 
kan de ha format ett vänskapande som går emot den vertikala vänskapsord-
ningen som finns i klassen? I motsats till vad mer generella vänskapsideal be-
tonar om jämlikhet så finns det en ojämlikhet i deras relation. Den elev som 
har hög status verkar dock kunna välja att vänskapa med en elev med låg status 
utan att själv förlora i status. Samtidigt verkar risken att förlora i status fortfa-
rande finnas i bakgrunden. Detta gör att Tora, högstatuseleven, försöker för-
flytta den nya vänskapen in place i stället för var publiken för det kulturella 
framträdandet i skolan tycker att den befinner sig, nämligen out of place 
(Douglas, 1979). Ika, eleven med låg status, försöker från sitt perspektiv förstå 
hur det kommer sig, att hon nu till skillnad från tidigare har en vän. Detta gör 
hon genom att undersöka och kartlägga klassens sociala landskap. En förhand-
ling om mening pågår visavi klassens vertikala vänskapsordning. Och samti-
digt som detta sker så vänskapar de två eleverna vilket underlättas av att publi-
ken, deras klasskompisar, inte finns i rummet.   

Publiken har stor betydelse i vänskapandet. Eleverna har ständigt tillgång 
till klasskompisar att potentiellt vänskapa med och samtidigt får deras vän-
skapande alltjämt en publik. Den närvarande publiken gör att elevernas sätt 
att vänskapa ständigt kan utvärderas, recenseras som äkta eller oäkta och god-
tas eller förkastas. Vänskapen valideras så att säga av andra. Relationen mel-
lan aktörer och publik påverkar alltså vänskapandet i klassen. Deltagarkon-
stellationerna håller sig inom sitt etablerade vänskapsskript och ruckar sällan 
på den sociala ordning och maktfördelning som aktörer och publik outtalat 
etablerat. Elever som med sitt vänskapande utmanar klassens sociala ordning 
kan därför behöva dra sig undan publiken. Utan närvarande publik recenseras 
inte vänskapsrelationen och relationen riskerar då inte att värderas som icke-
autentisk.  

Publik som kulturellt element kan alltså ta sig olika uttryck i görandet av 
vänskap. Publiken är viktig för att bekräfta vissa vänskapskapsskript, kanske 
särskilt de populära konstellationernas eftersom deras skript föreskriver att 
konflikter och diskussioner ska ske med klasskompisarna som åskådare. I de 
populära vänskapskonstellationerna är det inte enbart vänskapen som ska be-
kräftas av andra utan också konstellationernas status och deras relativt höga 
status i klassen.  

Ytterligare ett uttryck som publiken kan få är att en lojal publik kan behö-
vas för att dra skarpa gränser som inte ifrågasätts. I kapitel sju, där det som 
sägs är kränkande, behövs en specifik publik av några få elever som förväntas 
vara lojala med de skarpa gränser som dras för vem som är vänbar. Ett krän-
kande språkbruk blir alltså möjligt med särskilt utvalda åskådare.  

Publiken har alltså en mångdimensionell roll i görandet av vänskap. Först 
är det frånvaron av publik som möjliggör en ny vänskap i studerad klass och 
sedan är det närvaron av publik som gör att vänskapen ses som vänskap men 
också att den kan behöva förklaras och förstås. Ibland behövs också en sär-
skild sorts publik, det vill säga en lojal publik för att aktören ska få bekräftelse 
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under sitt kulturella framträdande. Den mångdimensionella roll som publiken 
ges blir synlig i en kulturpragmatisk analys där skolans scenrum samspelar 
med publik och elevernas skript. Inte minst får publiken betydelse för de 
gränsdragningar som görs i vänskapandet och i upprätthållandet av en vertikal 
vänskapsordning.   
 När publikens roll nu har diskuterats riktar jag fokus mot elevernas vän-
skapande i rum och tid, vilket är centralt för att kunna få syn på den kulturella 
struktur inom vilken vänskap mellan elever görs.  

Elevernas vänskapande i rum och tid 
Rum och tid framträder som betydelsefulla i elevernas vänskapande. Skolans 
rum utgör scener för elevernas kulturella framträdanden. I dessa rum har ele-
verna blivit placerade utifrån skolans organisation och den svenska skolplik-
ten. Majoriteten av elever bor nära skolan och är lika gamla. Elevernas när-
varo, förflyttningar mellan klassrum, lunchrum och slöjdsal samt hur elev-
skåp, bord, stolar och whiteboardtavla är arrangerade påverkar elevernas re-
lationsarbete. Vilket rum eleverna får tillgång till kan även påverkas av att 
lärarna organiserar eleverna utifrån exempelvis skolprestationer. Skolans or-
ganisation påverkar således var eleverna befinner sig, och de fysiska rum inom 
vilka de vänskapar har sina respektive möjligheter och begränsningar. Ef-
tersom eleverna bär på kulturella föreställningar om skolan, dess rekvisita och 
lärarens roll, kan exempelvis en elev tilldelas status om hen ställer sig framme 
vid whiteboardtavlan. Här brukar läraren stå, en person som eleverna oftast 
lyssnar på. Att iklä sig en lärarroll under en håltimme kan ge status till aktören 
i ett kulturellt framträdande där vänskap ska undersökas och förhandlas. Sko-
lan som scenrum strukturerar alltså vänskap organisatoriskt, fysiskt och kul-
turellt. 

I skolans scenrum etableras inte sällan outtalade mönster som reglerar ele-
vernas placeringar, förflyttningar och rörelser. Det innefattar uppehållsrum 
och korridorer där närvaro och kroppsspråk upprepas som om det vore en in-
övad koreografi. För att mönster ska etableras genom samspelet mellan aktö-
rer, publik och scenrum krävs tid. Skolans rum blir därför inte ett lika bety-
delsefullt kulturellt element om analysen inte tar hänsyn till tid. Att eleverna 
tillbringar tid tillsammans i samma rum skapar gemensamma erfarenheter och 
därmed även förväntningar på var eleverna ska sätta sig under en lektion, hur 
och med vem de ska förflytta sig till idrottshallen och hur de ska vänskapa. 
Skolans organiserande av tid och rum gör att eleverna i den klass jag följt 
befinner sig i samma lokaler, måndag till fredag, under flera år. I detta avgrän-
sade rum blir de varandras ständiga publik när vänskap iscensätts, och över 
tid blir det tydligt för alla elever vem som vänskapar med vem och vad som 
är utmärkande för olika konstellationers vänskapande. Betydelsen av tid och 
rum träder fram, inte minst när jag som etnograf utgår från elevernas 
skolschema i mitt sökande efter interactional hotspots (Jordan & Henderson, 
1995), det vill säga, situationer när jag tycktes kunna observera återkommande 
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praktiker i elevernas vänskapande. Ett schema kan sägas vara ett ramverk för 
elevernas tid och rum och därmed även för deras vänskapande. Elevernas 
schema ger alltså inte bara en överblick över hur elevernas dag ska organiseras 
utan är också ett organiserande ramverk för elevernas vänskapande.  

När analysen tar hänsyn till samspelet mellan rum och tid blir det möjligt 
att få syn på hur eleverna drar gränser som formar en social ordning i klassen. 
När gränserna sedan återkommande blir bekräftade genom elevernas relat-
ionsarbete kan de övergå till att bli sociala gränser vilka eleverna så små-
ningom uppfattar som objektiva och mer eller mindre oföränderliga. Den ver-
tikala vänskapsordning som formas av eleverna i denna studie kan av eleverna 
därför upplevas som statisk och naturlig och påverkar vem som kan vänskapa 
med vem. Elever som vänskapar utifrån klassens ordning anses vara vänbara, 
alltså möjliga att vänskapa med, och får då möjlighet att ingå i en deltagar-
konstellation. Här behöver dock det dilemma som presenteras i kapitel sex 
finnas med i förståelsen av hur vänskapande görs. Det vill säga att en elev med 
låg status behöver agera i linje med sin status i klassen samtidigt som vänskap 
endast är möjlig när elever har liknande status. Att vänskapa i klassen, där de 
flesta andra har högre status blir därför svårt för elever med låg (lägst) status.   

Elever med hög status har ett stort handlingsutrymme när det gäller att vän-
skapa, i synnerhet de som anses ha högst status. De kan dra, förstärka och 
överträda sociala gränser och definiera vad en autentisk och sann vänskap är. 
Den vertikala vänskapsordningen som etableras i ett scenrum under en längre 
tid, i relation till detta handlingsutrymme, kan komma i uttryck när elever med 
hög status vill vänskapa med någon med relativt låg status i klassen. För att 
kunna vänskapa behöver eleverna närma sig varandra i relation till den verti-
kala ordningen. Då behöver eleven med hög status tona ner sin status för att 
iscensätta vänskap. En vänskapsordning kan därför göra att en elev försöker 
öka men också minska sin status vilket kan bli möjligt om eleven i fråga har 
detta handlingsutrymme. Ordningen ställer alltså krav på en förhandling av 
social makt eftersom eleverna vill kunna ta del av den viktiga vänskapen.  

En social ordning är dock inte statisk. För ordningen kan rubbas när kultu-
rella element byts ut, så som scenrummet, ett byte som även gör att publik-
sammansättning och tillgänglig rekvisita förändras. I och med omställningen 
kan maktförhållanden skifta eftersom den publik och den rekvisita som var 
nödvändig för att få bekräftelse för de gränser som drogs i en etablerad ord-
ning inte längre finns på plats. När de kulturella elementen skiftar kan möjlig-
heter skapas för andra sociala gränser. Vänskap som inte passar in i det som 
tidigare uppfattades som det sanna eller autentiska vänskapandet får då ut-
rymme. Så länge konstellationerna befinner sig i sina vanliga skollokaler där 
vem som vänskapar med vem och vem som är en ofrivilligt ensam satellit inte 
ifrågasätts, återskapas vänskapsordningen. Ett nytt scenrum kan därför ge ut-
rymme att frångå en vänskapsordning och då vänskapa på ett nytt sätt.  

Eftersom en social ordning har etablerats under lång tid i klassen blir en 
förändring av denna ordning en stor omställning för alla elever i klassen, alltså 
inte bara för aktörerna som är centrala i skiftet utan även för den publik som 
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ser på när ordningen förändras. När kulturella element byts ut och en social 
ordning utmanas kan elever som riskerar att förlora vänner, social status och 
egenvärde uppleva förändringen inte bara som ett skifte utan också som hot-
full. Vid detta hot kan de komprimera en bakgrundsrepresentation (Trondman, 
m.fl., 2011) genom att intensifiera betydelsen av vänskapsideal och kulturella 
normer. Med hjälp denna intensifiering kan det skapas dikotomier som en sann 
och falsk vän och en god eller dålig människa. Eleverna i en konstellation kan 
svartmåla elever som de anser hotar ordningen. Detta blir möjligt att se när 
Klara ska försvara vänskap i kapitel sju eller när Josef drar en gräns mot Ha-
mid i kapitel sex. Då förstärker eleverna de kulturella normerna gällande ge-
nus och sexuell läggning samt intensifierar vänskapsidealet gällande lojalitet 
och jämlikhet. Hot mot den viktiga vänskapen gör alltså att eleverna, som är 
under hot, förstärker symboliska och sociala gränser vilket inte sällan leder till 
kränkningar.   

För den som är en social satellit verkar det under tider av förändring vara 
viktigt att förstå hur det kan vara möjligt att en social ordning så drastiskt kan 
ändras. Hur kan en social satellit, som inte haft förväntningar på att få vara del 
i ett inkluderande relationsarbete, lika lite som resten av klassen kan se henne 
som vänbar, bli del i ett vänskapande? En förändring av kulturella element 
som leder till att en social ordning omprövas kan alltså få olika följder för 
eleverna, för vissa blir det ett hot att förlora vänner och för andra en möjlighet 
att hitta vänner.     

Rummets betydelse behöver alltså ses i relation till tid. Ytterligare ett ex-
empel på detta är relationsarbetets mellanrum. Majoriteten av de scener jag 
beskriver i avhandlingen utspelar sig mellan det som kan sägas vara skolans 
huvudakter, det vill säga lärarledd lektionstid. Försöken till vänskap sker när 
eleverna sitter och väntar på nästa lektion, och när elever upplever sin vänskap 
hotad avhandlas detta under en håltimme. Händelserna under raster och hål-
timmar blir betydelsefulla för att förstå hur eleverna upplever sin skoltid samt 
för hur relationen mellan ofrivilligt ensamma elever och de elever som har 
vänner kan bli begriplig. Pauser, elevernas görande och meningsskapande un-
der raster, håltimmar eller förflyttningar mellan lektioner blir således viktigt i 
det vänskapande som jag studerat. För att förstå hur pauserna mellan skolans 
huvudakter kan ge möjligheter till vänskap samt hur dessa mellanrum upplevs 
behöver elevernas relationsarbete ses i ljuset av rum och tid och hur dessa blir 
betydelsefulla i relation till varandra. Detta illustrerar exempelvis Lena An-
dersson (1999) när hon beskriver förflyttningen från klassrum till matsal som 
en Golgata, det vill säga som Jesu vandring mot korsfästelse.  

I elevernas skolvardag är de sociala rummen på nätet betydelsefulla. Dessa 
rum görs även viktiga i mitt material även om de inte har blivit föremål för en 
utvecklad analys i avhandlingen. Det vore dock ett angeläget bidrag till kul-
turpragmatisk vänskapsforskning att studera hur elever gör vänskap i paral-
lella scenrum. Digitalt och icke-digitalt – i och utanför skolan.  

Ytterligare ett element som träder fram som betydelsefullt för eleverna i 
deras vänskapande är referenser till ett normerande vänskapsideal. Samtidigt 
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som detta ideal kan vara en del i processer för inkludering kan det även an-
vändas för att exkludera. Allt det arbete som eleverna lägger ner på att väns-
kapa och höra till kan således peka på en skenbar paradox. 

Vänskapsideal och exkluderingspraktiker 
Vänskapsideal har en baksida som kan bidra till att det skapas osynliga murar 
mellan elever. I forskning, filmer, tv-serier, språkliga uttryck, historiska skrif-
ter och till och med i välmenande antimobbningsinsatser i skolan reproduceras 
en idealbild av vänskap bestående av frivillighet, jämlikhet, oberoende, tillgi-
venhet, ömsesidighet, välvillighet, tillit, lojalitet, intimitet, förståelse, stött-
ning, öppen dialog och generositet. Förutom att studier har visat att detta ideal 
kan försvåra för att göra vänskap visar jag i denna avhandling att eleverna 
använder sig av idealet för att befästa ett vänskapande och för att dra gränser 
när de navigerar i en social oordning.  

När elevernas vänskapande inte är under hot kan relationsarbetet till stor 
del sägas passa in i vänskapsidealet, de är lojala, tillgivna och generösa mot 
varandra. Detta blir en del av hur eleverna inom sina deltagarkonstellationer 
iscensätter vänskap. När de däremot riskerar att gå miste om den viktiga vän-
skapen och då vill stärka gränsen mot den elev som hotar vänskapandet kan 
idealet användas exkluderande. En elev kan beskrivas som illojal, baktalande 
och snål. De elever som med sitt vänskapande utmanar klassens sociala ord-
ning görs till ovänbara personer. Det handlar om ett kulturellt framträdande 
där vänskapsidealets baksida, omedvetet, används för att legitimera smuts-
kastning och exkludering. Idealet används som en binär struktur med positiva 
och negativa värden. Lojalitet blir till illojalitet, generositet till snålhet och 
tillgivenhet till baktalande.  

Vänskapsidealet kan även ses som ett betydande kulturellt element när 
klassens vertikala vänskapsordning formas. Enligt idealet är vänskap byggt på 
jämlikhet. Denna princip är även grunden för klassens vänskapsordning. En 
elev förväntas bli vän med en annan elev som är på samma nivå i klassens 
statushierarki. Elever med olika status får det svårare i denna ordning att bli 
vänner. Vänskapsidealet om jämlikhet kan därför sägas upprätthålla makt-
strukturer (i klassen) genom att dela upp elever och deltagarkonstellationer 
utifrån vilken social makt de har.  

När eleverna obemärkt får lära sig hur den sanna vänskapen ska göras får 
de alltså samtidigt verktyg till att dra gränser och exkludera med hjälp av en 
bakgrundsrepresentation som i detta fall innehåller ett vänskapsideal. Ele-
verna använder idealbilden till att dra symboliska gränser för att kunna upp-
rätthålla eller återställa en social ordning. En vedertagen idealistisk definition 
av vänskap kan försvåra för vänskapsrelationer (Lindberg & Soydan, 1993) 
men också användas till att exkludera individer och upprätthålla en maktord-
ning.    

Trots att idealet bidrar till att reproducera en social ordning kan, som jag 
visat, byte av scenrum skapa nya vänskapsrelationer som också kan utmana 
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andra elevers statuspositioner. För att kunna försvara sig mot detta hot har 
elever i mitt material använt vänskapsidealet för att träda fram som en sann 
vän. Detta genom att referera till idealets positiva värden som lojalitet och 
generositet (se även Goodwin, 2006). Genom att beskriva sig själv som den 
ideala vännen kan en elev som upplever sig utmanad av en ny vänskap i klas-
sen framställa sig själv som värd att vänskapa med, och den nya vänskapen 
som falsk och ovärdig. Även om vänskapsidealet är en social konstruktion blir 
det alltså verkligt och effektfullt i vänskapande i skolan där det används av 
elever som en form av legitimeringsprocess som både kan syfta till att inklu-
dera och exkludera.  

När eleverna drar gränser för att möjliggöra ett vänskapande hänvisar de 
till kulturella normer och vänskapsideal. När gränser dras som skapar klassens 
vertikala vänskapsordning skapas förväntningar på vänskapandet. Det finns 
således ett mönster i elevernas gränsdragningar. De vill vänskapa och använ-
der sig av kulturella element för detta ändamål. I jämförelse med tidigare 
forskning bland yngre barn så ser jag således inte elevernas gränsdragningar 
som nyckfulla strategier (jfr. Corsaro, 1981) alltså som gränsdragningar utan 
mönster, även om gränsdragningarna kan göras på många olika sätt och av 
elever uppfattas som ostrukturerade. Kultursociologin hjälper till att synlig-
göra att det finns mönster i de gränsdragningar som görs.  

Vänskapandets gränsdragningar behöver dock inte ha uteslutning av andra 
som sitt främsta syfte. De gränser som dras kan istället härledas till behovet 
av den viktiga vänskapen. Eleverna exkluderar för att kunna bli inkluderade i 
en vänskap, behålla en vänskap eller skapa en vänskapsrelation. Så även om 
inkludering och exkludering går hand i hand (jfr. Corsaro, 1997; Goodwin, 
1990) vill jag poängtera att exkludering kan vara en oavsiktlig konsekvens av 
den process som sker när eleverna ska forma, tillskriva mening, iscensätta och 
förvalta sina vänskapsrelationer. Eleverna vill vara en del av den viktiga vän-
skapen men de vill även undvika den stigmatiserade rollen som den ofrivilligt 
ensamma eleven.  

Under mitt fältarbete och i analysen av materialet blev det möjligt att se att 
eleverna har en djup längtan efter tillhörighet och denna längtan befinner sig 
mitt i en vertikal vänskapsordning som är relativt stabil. Vänskapsidealet som 
bidrar till gränsdragningar och exkludering behöver således inte ha som syfte 
att skapa utanförskap utan kan istället ha vänskapande som sitt främsta rikt-
märke.  

Varför denna avhandling?  
Mot bakgrund av avhandlingens fokus vill jag betona vikten av att problema-
tisera vänskap eftersom det kan leda till en djupare förståelse av elevernas 
skolvardag som är en central del av barns och ungas liv i dagens Sverige. Där-
för vill jag nu lyfta avhandlingens empiriska, begreppsliga och teoretiska kun-
skapsbidrag. Jag börjar att redogöra för det empiriska bidraget.  
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Utifrån det etnografiska materialet kan jag peka på att elevernas relations-
arbete och i synnerhet deras vänskapande å ena sidan är stökigt och undfly-
ende. Men genom att analysera videoinspelningar, fältanteckningar och inter-
vjuer gjorda under tre terminer har jag å andra sidan kunnat se hur gränsdrag-
ningar och vänskap görs, samt observera mönster i ett relationsarbete som med 
andra metodologiska ansatser kan vara svåra att uppmärksamma.  

Barndomssociologiska studier som empiriskt sätter barnets röst i fokus 
(Corsaro, 2003; Danby, 2009), studier som gör mikroanalyser av barns inter-
aktion (Evaldsson, 2005, 2007; Goodwin, 1990, 2006), samt sociologiska stu-
dier om vänskap (Alberoni, 1984), bidrar på olika sätt med relevanta insikter. 
Till dessa lägger denna avhandling en utvecklad förståelse av hur skolan fun-
gerar som ett organiserande, fysiskt och kulturellt rum som strukturerar ele-
vernas vänskapande. Vänskapande är också något som kan förändras över tid 
även i ett rum som skolans där valet av vilka som är möjliga vänner redan är 
på förhand bestämt. Men också hur publiken, andra elever, kan ha en mångdi-
mensionell roll som formar vilka vänskapanden som kodas som ”rätt” eller 
”fel” mot bakgrund av en vertikal vänskapsordning.  

Det kulturella vänskapsidealet som har funnits med sedan antiken har, visar 
det sig i min avhandling, en baksida som kan användas när gränser för vänskap 
ska dras. Även om jämlikhet och fritt vald vänskap är en idealistisk bild av 
vänskap så får detta ideal verkliga konsekvenser för högstadieelevers vän-
skapande.  

Den ideala bilden av vänskap kan oprövat fortleva i studier som kritiskt 
problematiserar sociala kategorier, vilket här indikerats genom att jag har lyft 
resultat från tre skoletnografier (Ambjörnsson, 2004; Jonsson, 2006; Kasselias 
Wiltgren, 2014). Dessa skoletnografier har på förhand valda analytiska kate-
gorier (kön, klass respektive etnicitet), en ansats som denna studie inte har. I 
min studie undersöks istället vänskap i sin egen rätt och inte del av ett annat 
projekt, som formande av sociala kategorier eller identiteter (se Jonsson, 
2018). Jag har valt att använda de empiriska beskrivningarna i dessa tre sko-
letnografier som en fond utifrån vilken jag kan få hjälp att förstå iscensättandet 
av vänskap i skolan genom hur mening i skolvardagen skapas mellan raderna 
av vad skolans officiella uppdrag är. Under analysarbetet utvecklades en dia-
log mellan nämnda skoletnografiska forskning och min. Å ena sidan har denna 
dialog visat hur görande av kön regelbundet förekommer bland Skogaskolans 
elever i sitt vänskapande. Och att görandet av något, vare sig det är etnicitet 
eller vänskap, inte behöver se ut på samma sätt över tid utan förändras bero-
ende på vilka kulturella element som aktualiseras. Men denna studie visar 
också att vänskap inte i sig är något oproblematiskt eller för givet taget gott – 
det finns även mörka sidor i görandet av vänskap. Å andra sidan har jag med 
hjälp av ett kultursociologiskt perspektiv på vänskap visat att sociala och kul-
turella kategoriseringar och ojämlikheter kan synliggöras utan att på förhand 
ha definierat dem.  
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Sammanfattningsvis grundar sig mitt empiriska bidrag i en etnografisk an-
sats där vänskap har studerats i sin egen rätt. Det har gjort det möjligt att stu-
dera hur det går till när vänskap görs och att det kräver (hårt) arbete där vän-
skapsidealet används för att utvärdera vad som är autentisk vänskap.  

Avhandlingen har lanserat tre nya begrepp som kan användas för att ut-
veckla en förståelse för vänskap bland elever i högstadieålder. Dessa är att 
vänskapa, deltagarkonstellation och social satellit. Att förstå vänskap som ett 
görande innebär att det blir möjligt att se vänskap som en process som kräver 
kulturella element. Likaså formas konstellationer av elevernas deltagande i ett 
vänskapande. Eleverna söker sig till klasskompisar som tillskriver liknande 
betydelse till intressen, ting och sätt att vänskapa. På så sätt formas deltagar-
konstellationer som inte är resultatet av en officiell uppdelning men samtidigt 
tydliga för alla i klassen. De elever som inte deltar i en konstellation kallar jag 
i avhandlingen för sociala satelliter. De är ofrivilligt ensamma men samtidigt 
inte isolerade från resten av klassen utan kretsar i en bana kring den vänskap 
som görs av konstellationer för att öka sina chanser att kunna vara en del av 
den viktiga vänskapen när tillfälle ges. Dessa elever är inte isolerade från det 
relationsarbete som pågår i klassen. För samtidigt som de sociala satelliterna 
inte deltar i en konstellation så använder eleverna i konstellationerna dessa 
elever för att visa vad de inte är. För att kunna upprätthålla vänskapandet i de 
olika konstellationerna dras gränser mot de sociala satelliterna men även mel-
lan klassens deltagarkonstellationer. De två senare begreppen får alltså bety-
delse i relation till varandra och pekar på de sociala gränsdragningarnas relat-
ionella och situerade natur.  

Att göra vänskap. En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala 
relationer är avhandlingens titel. En titel som är vald eftersom en kultursocio-
logisk analys av vänskapande synliggör det osynliga. Min analys bidrar med 
ett språk för det relationsarbete som görs mellan elever i skolan. Att få ett 
språk för erfarenheter av vänskap är viktigt. Vänskap som verb, deltagarkon-
stellationer och sociala satelliter som har att verka i sociala vänskapsordningar 
erbjuder ett gemensamt språk för vänskapshandlingar som gör att en analys 
som tar hänsyn till olika kulturella element inklusive makt och hierarkier kan 
bli möjlig.  

På så sätt kan inte bara en kollektiv förståelse för vänskapande uppstå utan 
även ett kollektivt ansvar för att granska rådande vänskapsskript och sociala 
maktstrukturer utifrån en teoretisk förståelse snarare än förgivettagna före-
ställningar om den oproblematiska vänskapen.  

Min förhoppning är att de nya begreppen ska kunna vara ett bidrag till stu-
dier om relationsarbete i skolan och för professionella i skolan när exklude-
rings- och inkluderingsprocesser ska förstås och diskuteras. Kanske kan även 
elever som är uteslutna ur konstellationer eller som lider av vänskapstrubbel 
med hjälp av mitt avhandlingsarbete se vänskapande i ett strukturellt perspek-
tiv och inte endast som individuella problem. 



 

212 

Mitt begreppsliga bidrag hjälper således till att synliggöra och skapa för-
ståelse för de inkluderings- och exkluderingsprocesser som är en del av hög-
stadieelevers sociala relationer. I linje med detta pekar mina resultat på att 
exkluderingspraktiker, som mobbning, kan vara en del av vänskapande. Jag 
ansluter mig därför till den forskningstradition (Besag, 2006; Corsaro, 2003; 
Mishna, m.fl., 2008) som pekar på att mobbning behöver föras in i förståelsen 
av vänskap.  

Slutligen vill jag lyfta avhandlingens teoretiska bidrag till den kulturprag-
matiska begreppsapparaten genom att diskutera vad tid betyder för görandet 
av vänskap. Genom att följa elever under tre terminer för att sedan låta mitt 
material gå i dialog med kultursociologins begrepp, har tid visat sig bli bety-
delsefullt för min förståelse av elevernas vänskapande.  

Tid står för tre aspekter i elevernas vänskapande.  
 

• Skolans organiserande rum, som uttrycks i elevernas schema, 
strukturerar möjlig vänskap där en social ordning etableras över 
tid  

• Skolans fysiska rum i skolans mellanakter, under raster och hål-
timmar, strukturerar arbetet med befintlig vänskap och de försök 
som görs till ny vänskap  

• Skolan är ett kulturellt rum i vilket ett vänskapsideal kan bli syn-
ligt där fokus är minnen och en tänkt gemensam framtid. Vänskap 
som lojalitet med referenser till ett ”då”, ett delat ”nu” och för-
väntningar på morgondagen strukturerar vänskapandet  

I den kulturpragmatiska verktygslådan ges inte tid som ett kulturellt element 
samma analytiska utrymme som scenrum och publik för att förstå handling 
(Alexander, 2004). Det kan bero på att Alexanders kulturpragmatiska teori rör 
sig på en mer övergripande nivå. Därför blir detaljer som förändas från en dag 
till en annan eller från en termin till nästa för en avgränsad grupp på en speci-
fik plats inte teorins fokus.  

Mönster i den mening som eleverna tillskriver kulturella element framträ-
der i mitt material först när tid görs till ett av flera samspelande element. Det 
betyder att tid som analytiskt begrepp får betydelse för vilket vänskapande 
som är möjligt men bidrar även till att stärka kulturpragmatiska förståelser av 
hur tid påverkar handling mot bakgrund av hur tid kommer till uttryck genom 
organisation, fysiskt rum och kulturella ideal. 

Tid, och dess samspel med rum, blir på så sätt och mot bakgrund av min 
studie ett empiriskt bidrag, men också ett teoretiskt begreppsliggörande att ta 
hänsyn till när kulturella framträdanden ska analyseras med fokus på relat-
ionsarbete och vänskapande. Tid bör således beaktas med samma sensitivitet 
i den kulturella pragmatikens begreppsapparat som scenrum och publik. 



 213 

Nu till skolans uppdrag och till begreppet social kompetens. Dessa områ-
den har valts eftersom de låter mig problematisera skolans fokus på individen 
och det individuella mot bakgrund av studiens resultat. 

Vänskapande, skolans uppdrag och social 
kompetens  
Vänskapande som meningsfull praktik i mellanrummen kan påverka motivat-
ion, koncentration och prestation och är tätt förbundet med skolans uppdrag. 
Skolan har två uppdrag i form av kunskap och demokratifostran. I skollagen 
(2010:800, 4 §) står det: 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och ut-
veckla kunskaper och värden. 

 
I fostransuppdraget är jämställdhet och solidaritet centrala. Ett uppdrag som 
skulle kunna få betydelse för hur vänskap görs och talas om i skolan. Det finns 
dock ett dilemma i den levda skolvardagen. Sociala relationer är centrala, lä-
rare är mentorer och lärandet sker ofta i grupparbeten. Trots det är elevernas 
reflektioner över hur och varför vänskap görs inte ett prioriterat område. Det 
blir istället något som eleverna (och lärarna) förväntas skapa sin egen, för-
kroppsligade, kunskap om och aktualiseras framförallt när problem uppstår. 
Somliga lärares bus theory (Healy, 2011), det vill säga ”do not worry—if you 
miss one, another will be along in a minute” (s. 442) kan också bidra till att 
vänskap inte är ett samtalsämne för alla i skolan. Det riskerar även att vuxna i 
skolan inte problematiserar sina egna föreställningar om vänskap. Vänskaps-
samtal i skolan har också konkurrens av ett ökat fokus på internationella kun-
skapsjämförelser (PISA, TIMSS), nationella prov och betyg (även i tidiga år). 
Forskning visar att det har skett en politisk förskjutning av samtalet om sko-
lans uppdrag. Det har kommit att innebära att även skolans praktik har påver-
kats. Måluppfyllelse av ämneskunskaper, mätbarhet och betyg har fått ökad 
betydelse i skolan (Adolfsson, 2013).  

Avhandlingens scener visar dock att relations- och kunskapsprojekten 
många gånger är avhängiga varandra. Lärande och vänskap är tätt förbundna. 
När det uppkommer en situation där elever behöver välja mellan att vara lojala 
med lärarna och skolarbetet eller med vännerna är valet inte givet. Vänskapen 
kan gå före, särskilt i konstellationer vars sammanhållning bygger på andra 
intressen och praktiker än framåtsyftande skol- och yrkeskarriärer. Detta blir 
möjligt att se när klassens populära elever, en och en, blir inkallade till läraren 
för ett allvarligt samtal. Då har eleverna förberedande samtal om hur de till-
sammans ska upprätthålla lojaliteten med varandra snarare än med lärarna. 
Lojaliteten mellan eleverna blir även synlig när ny vänskap uppstår. Då sätts 
vänskapandet i främsta rummet även när lärarna, inför de berörda eleverna, 
ifrågasätter denna prioritering.  
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Skolans politiska styrning är alltså inte nödvändigtvis i linje med den me-
ning som eleverna själva agerar utifrån när de befinner sig i skolan. En följd 
av detta kan bli att forskning om vänskap i skolan fokuserar på vänskapande 
som medel för att åstadkomma det som vuxna har formulerat som det centrala 
i skolan nämligen att inhämta kunskap. Vänskap blir ett medel för att nå skol-
framgång. Här blir det viktigt att även rikta fokus mot den möjliga rollkonflikt 
som uppstår för lärare när relations- och kunskapsprojekten möts. För även 
om lärare är medvetna om betydelsen av relationer bland elever så är lärarnas 
huvudsakliga roll att driva skolans kunskapsprojekt. 

Denna studie visar dock inte att kunskap är oviktigt för eleverna. Elever är 
måna om att lära sig när de är i skolan och ser att den kunskap som förmedlas 
är viktig för dem. Jag vill emellertid lyfta det som eleverna har visat mig, att 
kunskap kan vara mer än något som ska inhämtas. Elevernas lärande påverkas 
av det relationsarbete de genomför, vilket även andra studier har visat (Gustaf-
son, 2006; Hattie, 2009; Voyer, 2016). Men i mitt material ser jag även det 
omvända, att eleverna använder skolans kunskapsuppdrag i sitt vänskapande. 
När gränser ska dras kan exempelvis elever exkludera någon som inte har för-
stått lärarens anvisningar eller som inte kan tillräckligt om ett ämne som ska 
avhandlas inom ett grupparbete. En elev kan således exkluderas för att hen 
inte anses besitta situationellt viktiga ämneskunskaper. Även kunskapsnivåer 
kan dra sociala gränser som leder till fysiska avstånd mellan eleverna. Exem-
pelvis när lärarna delar upp klassen i två grupper, de som inte når upp till 
kunskapskraven och de som gör det. Elevernas individuella prestationer i re-
lation till styrdokument kan således påverka vänskapandet.  

Dessutom har min studie pekat på att vänskapande är ett hårt arbete som 
kräver tid och energi. Eleverna arbetar för att definiera vad en vänskap kan 
tänkas vara och inte vara, försök till vänskap görs, gränser dras mellan vänbara 
och ovänbara elever. Hot mot vänskap ska avvärjas och vänskapanden bekräf-
tas. Allt detta kräver engagemang och fokus, precis som skolarbetet gör. Då 
blir frågan hur elever ska fördela sitt fokus och kunna ha energi att koncentrera 
sig på relations- och kunskapsprojekten samtidigt som vardera fordrar deras 
fulla uppmärksamhet.   

Skolans kunskapsprojekt pågår alltså samtidigt som elevernas vänskap-
ande. Till skillnad från vänskapandet har kunskapsprojektet fokus på den in-
dividuella eleven vilket kan bidra till en diskussion inom skolan där den vik-
tiga vänskapen kommer i skymundan. Det som eleverna i denna avhandling 
har uttryckt som betydelsefullt och ibland det allra viktigaste i deras skolvar-
dag.  

I linje med ett framväxande fokus där eleven som individ står i centrum och 
sociala och kulturella strukturer ofta lämnas utanför analysen vill jag nu även 
problematisera begreppet social kompetens. 
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Ett begrepp som används i litteratur riktat till lärare och lärarstudenter.8 
Denna problematisering är särskilt aktuell i förhållande till det vänskapande 
och de gränsdragningar som sker kring sociala satelliter. Social kompetens 
definieras som en framgångsrik färdighet för elever när det gäller att nå goda 
studieresultat i skolan (Ogden, 2003).  

 Enligt Ogden är social kompetens ”relativt stabila kännetecken i form av 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera 
och vidmakthålla sociala relationer […] och är en förutsättning för att indivi-
den ska kunna hantera sociala sammanhang och uppnå socialt accepterande 
eller etablera nära och personliga vänskapsförhållanden” (2003, s. 223). 
Denna definition innebär att de som i avhandlingen kategoriseras som skolans 
sociala satelliter inte skulle ses som socialt kompetenta eftersom de inte lyckas 
skapa nära vänskapsrelationer. För att bli kompetent behöver eleven lära sig 
att etablera relationer och ansvaret förläggs till stor del hos individen. Proble-
met kan uppfattas som att de sociala satelliterna inte har knäckt koden till 
klasskompisarnas vänskapsskript, deras sätt att vänskapa, och att de på så sätt 
inte passar in i det relationsarbete som pågår. 

Det som dock blir synligt i denna avhandling är att klassens sociala satelli-
ter ofta avkodar vilket skript som gäller för ett vänskapande. De vet hur de kan 
agera för att ”passa in” men blir trots detta exkluderade. De elever som exklu-
derar drar en symbolisk gräns mot de sociala satelliterna på grund av deras 
låga status. Elever med högre status än den sociala satelliten kan, från en situ-
ation till en annan, förändra meningen med en mobiltelefon eller en chipspåse 
för att på så sätt kunna dra en gräns som förhindrar den sociala satelliten från 
att vänskapa. Denna tillsynes spontana förändring gör att en social satellit inte 
har möjlighet att etablera vänskapsförhållanden eller vidmakthålla sociala re-
lationer. Sociala relationer, eller andras ”sociala kompetens” skapar ett ofri-
villigt utanförskap. När den sociala satelliten stundvis inte utgör ett hot mot 
etablerade vänskaper kan hen dock bli inbjuden. Det beror på vilka aktörer 
och vilken publik som medverkar och i vilket rum vänskapandet görs. Svårig-
heterna att etablera vänskapsförhållanden beror alltså oftast inte på att den so-
ciala satelliten inte har kännedom om vad som krävs för att vänskapa. Proble-
met med exkludering behöver alltså inte bero på att den sociala satelliten inte 
har tränat på att bli socialt kompetent utan på att det i en klass finns en hierar-
kisk ordning utifrån social makt och att eleverna vill skydda de vänskapsrelat-
ioner de ingår i.  

Att tala i termer av social kompetens riskerar att osynliggöra maktförhål-
landen och riskerar även att lägga ansvaret på eleverna som inte har några 
vänner. Men vänskapande är ingen avgränsad kompetens utan ett gemensamt 
iscensättande av ett vänskapsskript som är beroende av sitt sammanhang. Jag 

                                                   
8 För exempel på litteratur som förespråkar arbetet med social kompetens i skolan se Ekholm 
& Sjödin (2001); Hoskins & Fredriksson (2008) och Ogden (2003) se även Läroplan för gym-
nasieskolan (2011, s. 3).  
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har med diskussionen om vänskapande i relation till skolans uppdrag och be-
greppet social kompetens problematiserat en glidning som skett mot en skola 
som på en och samma gång betonar relationellt lärande och en alltmer indi-
vidfokuserad undervisning.  

I relation till de ofrivilligt ensamma eleverna blir det även viktigt att disku-
tera den kulturella normen i att ha vänner (Westberg, 2012). Att passa in i den 
kulturella normen, alltså att ha vänner och att vara vän kan ge status och makt. 
Kan denna logik leda till att de elever som inte ingår i en vänskap blir dubbelt 
bestraffade? De passar inte in i normen och blir därför tilldelade låg status 
samtidigt som de kämpar för att få del av den viktiga vänskapen som kräver 
social status. I likhet med vad Annika Lund (2015) uttrycker, att samhället 
behöver ta följderna av ofrivillig ensamhet på allvar, menar jag att följderna 
av det stigma som följer med ofrivillig ensamhet behöver tilldelas plats i dis-
kussionen om vänskapande. Särskilt på en plats som skolan där samman-
hanget inte är självvalt och där det finns en ständigt närvarande och utvärde-
rande publik som kan bidra till att reproducera maktstrukturer. 

Skolans norm vad avser relationellt lärande och vikten av att ha vänner kan 
vridas och vändas på. Jag tror att normen om att ha vänner och vikten av att 
kunna samarbeta med sina klasskompisar omedvetet medverkar till att för-
stärka bilden av enskildhet. Det vill säga, att ensamhet och avskildhet är något 
avvikande som behöver förklaras.  

Avslutningsvis om vänskapande 
Under mitt arbete med att analysera vänskapande i en högstadieklass har jag 
reflekterat över hur mina resultat kan vara giltiga för andra sammanhang än 
just det där jag har befunnit mig. Att göra vänskap är inte förbehållet skolele-
ver. På en arbetsplats, i en kör eller i ett grannskap påverkar en relation andra 
och ofta finns det ett sätt som känns rätt att vänskapa utifrån vilken kultur som 
råder. Som ny på en arbetsplats eller som ny granne finns det ofta tydliga upp-
delningar kring vem som deltar i vänskaper med vem och vilka oskrivna regler 
som ska följas för att bli inkluderad. Ett visst bord i personalmatsalen är ofta 
outtalat vaktmästarnas, administrationens eller chefernas bord. Ett brott mot 
denna ordning uppmärksammas och tolkas olika beroende på vem det är som 
agerar och hur brottet görs. När lunchrummet, repetitionslokaler eller en ge-
mensam fastighet byggs om eller när människor byter position kan vänskap-
andet förändras och även lojaliteter och maktfördelning.  

Likväl som vänskap görs utanför skolan existerar även sociala satelliter i 
andra delar av samhället. Det finns en kulturell norm som går ut på att det 
önskvärda är att vara uppkopplad, att nätverka, att vara spindeln i nätet och att 
ha ett stort socialt nätverk. Detta ska dessutom inte kräva en (för) stor insats, 
vilket blir möjligt att se i uttrycket ”trying too hard”9. Hur kommer det sig att 

                                                   
9 Se exempelvis Relationship inner game, relationstips av Clay Andrews på YouTube 
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någon som energiskt arbetar för att få ta del av en gemenskap eller ett vän-
skapande, genom att anpassa sig till de normer och tolkningar av världen som 
finns i konstellationen, anses försöka för mycket? Den sociala satelliten kan 
då bli avfärdad genom att beskrivas som att lägga för mycket fokus på att passa 
in jämfört med de som bara kan sömlöst glida in i en vänskap eller i ett sam-
manhang. I likhet med de sociala satelliterna i avhandlingen blir detta kret-
sande kring en gemenskap och att försöka för mycket ett verktyg för den ge-
menskap som redan finns att växa sig starkare. Att göra vänskap är ett socialt 
drama. 
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Summary  

 
This thesis, Performing friendship: A cultural sociological analysis of social 
relations among upper secondary school students, addresses friendship 
among young people in an educational setting. The aim of the thesis is to de-
scribe and explain how cultural elements (Alexander, 2004) such as place, 
norms, and cultural ideals interact, draw social boundaries (Lamont & Molnár, 
2002), and make certain friendship performances possible. The aim was for-
mulated in the process of analysing material from my fieldwork, but also from 
what the students themselves expressed as significant in their everyday life in 
school. In order to understand social relations among upper secondary school 
students, a video ethnographic study was conducted during three semesters in 
an upper secondary school class outside of Stockholm city centre, Sweden. In 
addition to video recordings, interviews and traditional field observations 
were carried out. During my fieldwork (January 2014–June 2015), I had the 
opportunity to study peer relations and friendship performances among 48 stu-
dents. On average I spent three days a week in the field. Bringing observations 
and theory together, this thesis outlines and develops the concept of perform-
ing friendship. Here, friendship is seen as a process that often means hard 
work, and it is therefore better understood as a verb than a noun, the students 
perform friendship and the performances are dependent on their context – 
where and when friendship is performed and which actors and what audience 
is present – and are thus changeable.  

When I observed the students, it became clear to me that they organised 
themselves along a certain structure and that this structure had consequences 
for their time in school. This structure was also most present for the students. 
They told me that they were interested in why the boundaries were so clear 
even though no one had stated them. When letting my material interact with 
concepts from cultural sociology, but also with ideas from microsociology 
(Goffman, 1959) such as how details like hand movements and sighs are made 
significant, it was possible to see how the cultural elements interplayed and 
became an important part of the relations and interactions among the students. 
This opened up for an understanding of the performance of friendship as the 
enactment of a structure where friendship was something culturally desirable. 

When friendship is understood as a cultural performance, it is possible to 
see how cultural elements within a cultural structure affect and are affected by 
the ways in which students do friendship. This structure contains codes and 
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ideas (Eliasoph & Lichterman, 2003) of how friendship should be authenti-
cally performed and therefore which students are to be seen as authentic 
friends and which relations are believed to be true friendships (Alexander, 
2006; Douglas, 2004). The performance of friendship is consequently a pro-
cess of meaning-making were students draw social boundaries and ascribe dif-
ferent levels of social power to one another.  

Results and analysis 
In the empirical chapters (chapters 5–9), I describe and explain how cultural 
elements draw social boundaries and make certain friendship performances 
possible.  

In chapter 5, Friendship, students and the school, the first empirical chapter 
in the thesis, I show friendship performances without major disturbances. In 
order to see what cultural elements and boundaries the students see as im-
portant, I develop and analyse my material based on two concepts – partici-
pant constellations and social satellites. Using empirical examples, I show 
how students in an unspoken manner organise themselves into participant con-
stellations and perform friendships based on certain scripts. The scripts are 
specific within the different constellations and they contain common refer-
ences to place, such as placement in a classroom, to time, for example, past 
experiences and future experiences, and to culturally significant artefacts such 
as how students use mobile phones. Friendship is also confirmed by an audi-
ence of classmates who for many years have seen how friendship is performed 
in the various constellations. Thus, experience creates expectations. Partici-
pant constellations are also formed on the basis of students’ social status in 
the class. 

Students’ doing of friendship is influenced by the school as an organising 
room. The school divides students based on where they live, what age they 
are, how many people can fit in a classroom, and sometimes based on school 
performances. As a result of the students’ organisation based on different 
friendship scripts and the school's organisation, boundaries are drawn that 
make some friendships possible and others more or less impossible.  

Those who do not participate in a constellation are referred to as social 
satellites. Such students are involuntarily lonely and orbit around friendship 
performances. The social satellites are often used by the constellations to am-
plify and consolidate symbolic boundaries, and thus the satellite can be ex-
cluded by the constellation establishing its boundaries.   

The constellations are formed and maintained in relation to each other and 
to the social satellites of the class and vice versa. In everyday life in school, 
friendship is seemingly seamless because the boundaries between constella-
tions and the social satellites are reproduced in a way that does not attract 
attention; the friendship culture in the class is performed as it has routinely 
been done and the social order is kept intact. 
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In chapter 6: Friendships and boundaries, I explore the role of social 
boundaries in students’ friendship by analysing scenes where a social satellite 
attempts to make friends with high-status students in the class. Students with 
high status turn the social satellite’s friendship attempt into a resource for 
strengthening the class's hierarchical friendship order by referring to cultural 
norms regarding gender as well as by referring to informational capital, that 
is, what is considered important knowledge about what happened, for exam-
ple, at parties over the weekend. By drawing boundaries towards the social 
satellite, participants in a high-status constellation can maintain their status in 
the class. This social power of the high-status students is reinforced by the 
scope of action that enables violations of symbolic boundaries, such as tem-
porarily inviting students of low status without losing social power them-
selves. In the chapter, the gaps and pauses that arise in students’ cultural per-
formances on various stages also become important for the social satellite. 
Breaks, cancelled lessons, or a pause in a conversation can allow a satellite to 
be moved from its orbit into a friendship. Inclusion in friendship succeeds 
when a social satellite uses or talks about important things that are reasonable 
to actualise in the situation (for example, talking about competition in com-
puter games) and at the same time adapts a subordinate position in the vertical 
friendship structure. That is, the order that prescribes that students can make 
friends if they are on the same level in the status hierarchy of the class. How-
ever, a dilemma arises. A social satellite needs to act from and in accordance 
with her or his low status in order to gain access to a constellation's friendship. 
At the same time, the social order of the class assumes that a student should 
become friends with someone on the same level in the status hierarchy. Thus, 
succeeding in attempts to make friendship is made more difficult for the social 
satellite by this dilemma. This chapter shows how boundaries are drawn in 
high school students' social relationships and points to the importance of see-
ing friendship in the light of inclusion as well as exclusion. 

In chapter 7: Threats to friendship, I focus on how threats to friendship 
sharpen symbolic boundaries and make a friendship script particularly clear. 
By referring to friendship ideals and cultural norms, dichotomies such as 
true/false, loyal/disloyal, and generous/stingy become useful for students’ ef-
forts to strengthen boundaries. These boundaries are possible to draw because 
of the present audience who are there to confirm these boundaries, and they 
accept the harsh words such as false, disloyal, and stingy. In the chapter it also 
becomes apparent that the students do not have a specific script to end a friend-
ship relationship, a script that is defined to a greater extent about a romantic 
relationship. The work that is done to bring order in broken friendships illus-
trates how friendship in upper secondary school can be a passionate relation-
ship, similar to the way in which romantic relationships are traditionally pro-
jected. In previous research, friendship at a young age appears to be central. 
As relationships with parents change, the relationship with and the meaning 
of friends deepens. Being elected as a friend means self-respect, and being 
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rejected means that one's status in the class is questioned. Therefore, a threat 
to the important friendship can have dramatic consequences. 

In chapter 8: Rooms for friendship and changing boundaries, I take note of 
the role of the place for friendship. I show how a stage for the cultural perfor-
mance, i.e. the physical classroom, can be decisive for what friendships be-
come possible. As the stage changes, a friendship that is not based on the stu-
dents’ established social order may become possible. A new room involves 
new meetings, a different audience relationship, and other cultural artefacts 
than the ones the students are used to. Social boundaries can be disturbed by 
changes, and a new performance of friendship can be started because the con-
text has changed. 

In chapter 9: A changed social order, I point out that students in a new and 
unexpected friendship need to negotiate meaning for the new relationship. Be-
cause Ika, formerly a social satellite, and Tora, one of the popular girls in the 
class, have a relationship history and room for action that differ, they need to 
understand in different ways what has happened and how they have formed a 
friendship that goes against the vertical friendship arrangement that is estab-
lished in the class. Contrary to more general ideals of friendship, there is an 
inequality in the relationship. But the student who has high status can choose 
to make friends with a student with low status without losing social power 
herself because she has room for action. At the same time, the risk of losing 
status still seems to be in the background. This means that the high-status stu-
dent tries to move the new friendship in place instead of where the audience 
for the cultural performance in the school thinks it is, namely out of place 
(Douglas, 1979). This movement can sometimes succeed by reducing the dis-
tance between status positions, by trying to increase or decrease social power 
in oneself and others, that is, by properly negotiating status in a particular 
context. 

The low-status student in the new relationship tries from her perspective to 
understand how it is that, unlike before, she has a place in a friendship. She 
does this by exploring and mapping the class's social landscape. While a ne-
gotiation for meaning is in progress, the two students perform friendship, 
which is facilitated by the fact that other classmates are not present. 

The interaction between cultural elements, students’ boundaries, and micro 
sociological processes became visible through a cultural sociological perspec-
tive on students’ friendship. This made me see that the students constantly 
have access to classmates to perform friendship with, and at the same time the 
doing of friendship has a constant audience. The present audience means that 
the students’ friendship can be constantly evaluated and reviewed as genuine 
or false and thus accepted or rejected. The friendship is validated, so to speak, 
by others. The relationship between actors and the audience can be said to 
regulate friendship in the class. The participant constellations adhere to their 
established friendship script so as not to jeopardise the social order and the 
distribution of power that actors and audiences have unequivocally agreed 
upon. Pupils in a friendship that challenges the social order of the class can 
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thus find space and opportunities in pulling away from the audience, which 
may allow the friendship relationship to avoid being reviewed and presented 
as non-authentic. 

The school’s physical rooms and spaces, audience, scripts, power, and a 
cultural ideal image of true friendship thus come into play when students per-
form friendships. Together and in relation to each other, they become im-
portant as the students form the vertical friendship structure that works as a 
backdrop for their doing of friendship.   

Conclusion 
This thesis has two main analytical points to make concerning how friendship 
is performed. Firstly, two elements are of importance to the students’ perform-
ing of friendship as a whole, namely place and time. In this context, place is 
to be understood as something strictly physical, for example, a classroom, but 
also as something that organises the everyday life of the students in addition 
to being a room with cultural references. The room for the friendship perfor-
mance decides which kind of doing of friendship is possible. Students are di-
vided and brought together because of how a room is designed when it comes 
to size, seating, and placing of props and audience. If a performance has an 
audience, the performance is often regulated by expectations from the students 
in the audience. This is especially the case if the actors and the audience have 
been present in the same rooms for years, which is common in a school class. 
Students in a classroom are put there by the organisation of the school. Chil-
dren of the same age and who (often) live close by attend the same school and 
class. Thus, students in a class are often used to a certain friendship perfor-
mance and also to a specific decoding of cultural artefacts such as a white-
board or a mobile phone, both of which are common in Swedish classrooms.  

To get used to something and to build a cultural structure for friendship, 
the students have to spend time with each other. Time is therefore the second 
element that stands out as important for the students’ performing of friendship. 
Time and place are intertwined, and one is not important without the other. 
The students build up experiences and memories together, in a secluded room, 
which in turn forms expectations on, for example, how an authentic friendship 
is to be done. This means that if students are to be moved to a new and differ-
ent classroom, power relations can be altered and friendship structures can 
change. Experiences that are present in a classroom where the students have 
spent years together do not have to have the same effect and do not have to 
draw the same social boundaries in a different classroom. A new cultural 
structure for friendship makes possible new performances of friendship.  
 Secondly, I have been able to show that friendship ideals can draw social 
boundaries that include and exclude. When wanting to perform friendship, the 
students can refer to friendship ideals that contain, for example, equality or 
loyalty. These ideals can thus be a part of how students draw social boundaries 
to describe a student as an unauthentic friend. The reversed side of a friendship 
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ideal can be used to exclude. When wanting to protect a relationship, a class-
mate who threatens the friendship can be described as acting in an unequal or 
disloyal manner. In contrast to a script for performing friendship, the ideals 
can thus form a script for exclusion. Who decides what is unauthentic and true 
is often determined by social power. The students with high social status have 
the possibility to decide if a student is friend-able because social power ena-
bles a situated interpretative prerogative.  

Even though it appears that people in general are aware that a friendship 
ideal is what it says – an ideal – and therefore not based in reality or real 
experiences, the results in this thesis show that an ideal can be used both to 
include and exclude others and therefore is a “real” part of how friendship can 
be performed and is a part of a cultural structure for friendship. This thesis can 
therefore contribute to an understanding of degrading treatment or bullying 
through an analysis of friendship.    

Final remarks 
Through a theoretical informed methodology (Willis & Trondman, 2000), 
new concepts were developed in the process of analysis concerning how to 
understand friendship among students. These concepts – performing friend-
ship, social constellations of participants, and social satellites – enable stu-
dents and teachers to discuss the everyday life in school from the students’ 
perspective, which takes seriously the micro- and macro-dimensions and the 
interplay between these dimensions. Teachers, principals, parents, and stu-
dents often know how social power, popularity, and loneliness are played out 
in school. Thus, the problem lies not in invisibility or that teachers look the 
other way. Instead, the problem can be demonstrated by a lack of useful con-
cepts, that the language used for discussing these issues has not considered 
cultural dimensions or made these processes understandable from the stu-
dents’ perspective. With concepts developed from a cultural sociological un-
derstanding of performing friendship, it is possible to highlight a dilemma in 
the everyday life of the students (and teachers).   

A dilemma that emerges from the results is how meaning-making is con-
sidered when formulating aims and objectives for schools in Sweden and be-
yond. My results show that performing friendship is hard work and that friend-
ship is a cultural norm to strive for in school. At the same time, the Swedish 
curriculum and the on-going discussion concerning the purpose of Swedish 
schools are based on an individualistic view of the student and of learning. 
According to my results, the focus for the students in school is not just 
knowledge and their individual progress. A lot of their time and emotional 
energy is spent on performing friendship, i.e. drawing social boundaries, re-
pairing relationships, fending off threats, face work, and trying to interpret 
how meaning is formed in interaction. On the one hand, school is seen as a 
place where individuals reach for individual goals based in the curricula, while 
on the other hand school is a place where friendship is central. These two, 
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sometimes competing, projects have to be addressed in discussion about the 
everyday life of students.  

This thesis shows how a discussion on friendship in school, with new con-
cepts and perspectives, can be a prerequisite for understanding life for young 
people in an educational setting. 
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Bilaga 1 

 

 

 
 
Information om forskningsprojekt (rektor/skolledning).  
 
Jag heter Lina Lundström och arbetar som doktorand vid Barn och ungdoms-
vetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Nu vänder jag mig till 
dig som rektor/er som skolledning för Skogaskolan då jag vill informera om 
mitt avhandlingsprojekt och höra mig för om det är möjligt för årskurs 7 på er 
skola att medverka i forskningsprojektet ”Kamratsamspel i förskoleklass och 
skola”.   

Projektet ska öka kunskapen om hur barn och unga interagerar med varandra 
i vardagliga händelser i skolan. Kunskap ska inhämtas om hur de argumenterar 
när de, exempelvis, försöker rättfärdiga, rationalisera, kategorisera, attribuera 
och anklaga sig själva och andras agerande. Projektet söker svar på hur 
allianser skapas i relationsarbete, och vilket socialt samspel som går att utläsa 
i kamratkulturer. 

Huvudansvarig för projektet tillika personuppgiftsansvarig och min handle-
dare är professor Ann-Christin Cederborg vid Barn- och ungdomsvetenskap-
liga institutionen, Stockholms universitet. Docent Camilla Rindstedt är min 
huvudhandledare i projektet. Resultat från projektet kommer att ligga till 
grund för min doktorsavhandling som beräknas vara klar under 2018.  
 
Metoden är etnografisk och innebär öppna intervjuer, informella samtal, 
deltagande observation och videoinspelad interaktion. Datainsamlingen be-
räknas pågå under två terminer.  
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Projektet har betydelse för teoriutveckling om förutsättningar och konsekven-
ser av samspel mellan jämnåriga. Resultaten får också praktisk betydelse då 
det ska bidra till utvecklandet av utbildningsprogram som ska främja likabe-
handlingsarbete i skolan.  

Jag kommer att vilja hämta kunskap från årskurs 7/8 i er skola, under cirka två 
skolterminer. Jag kommer att följa elevernas samspel och kommunikation på 
raster och i klassrummet. Fokus är endast på elever från den utvalda årskursen. 
Vissa elever kommer också att medverka vid enskilda samtal med öppna 
intervjuer. Vilka dessa kommer att vara avgörs när jag har befunnit mig i 
skolan under en tid. Föräldrar till de elever som medverkar i enskilda samtal 
kommer att informeras om detta. Projektet har etiskt granskats och godkänts 
av Regional Etikprövningsnämnd (Dnr 2013/1945–31/5).    

Som rektor/skolledning för Skogaskolan informeras du/ni först om projektet. 
Om du (rektor) ger ditt medgivande till att forskningen får bedrivas i en års-
kurs vid din skola, ber jag dig tillfråga årskursens mentorer om de godkänner 
att forskning får bedrivas i de grupper där de är mentorer. Om godkännande 
ges informerar mentorerna föräldrar och elever om vår förfrågan genom ex-
empelvis veckobrev. Om föräldrar och elever är positiva till mer information, 
kommer jag att informera om projektet på ett/flera föräldramöte(n) och under 
lektionstid. När elever och föräldrar samtyckt till att projektet kan genomföras 
kontaktar jag respektive elev och föräldrar via e-post med skriftlig information 
och därefter, om behov finns, per telefon för ytterligare individuell informat-
ion. När positivt muntligt samtycke meddelats från samtliga inhämtas skrift-
ligt samtycke till deltagande. När skriftligt och muntligt samtycke inhämtats 
informeras övrig personal på skolan under ett personalmöte, om projektets ge-
nomförande.     

Alla som medverkar i projektet garanteras anonymitet vilket innebär att all 
data som insamlas kommer att avkodas. Avkodning innebär att data som av-
slöjar identiteter och platser ändras och fiktiva namn används. Vid avidentifi-
ering upprättas en kodlista som förvaras separat i ett stöldsäkert skåp. På den 
listan framgår namn på skola och vilken ny benämning den får. Den nya be-
nämningen används samt datum för inspelning och anteckningar vid fortsatt 
bearbetning. Projektet för därmed inte några register på medverkande elever. 
Vad gäller registerutdrag och rättelse tillämpas bestämmelserna i personupp-
giftslagen. Den vägledande principen är att ingen som medverkar ska känna 
igen sig i materialet som senare publiceras.  

Deltagandet är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst under da-
tainsamlingsperioden. Videofilmerna, anteckningar och ljudinspelningar 
kommer att förvaras i ett stöldsäkert skåp på institutionen där jag arbetar och 
de kommer inte att vara tillgängliga för andra än de i projektet ingående fors-
karna. Du/ni kan när som helst kontakta personuppgiftsansvarig Ann-Christin 
Cederborg för vidare information om vad som händer i projektet och vilka 
uppgifter som finns om din skola. 
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Om du har några andra frågor kring projektet kan du kontakta någon av oss 
som ingår i projektet via adresserna du hittar längre ner i brevet. Är du positiv 
till att årskurs 7 (som ht 14 blir årskurs 8) i din skola kan tillfrågas om delta-
gande i det här projektet ber jag dig också skriva under ditt samtycke nedan.   
 
Det vore väldigt fint att få komma till er skola, tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, Lina Lundström  
  
Professor Ann-Christin Cederborg    Doktorand Lina Lundström 
 
Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen  
Stockholms universitet 106 91 Stockholm  
Tfn 08- 12076221    
E-post: ann-christin.cederborg@buv.su.se   
e-post: lina.lundstrom@buv.su.se 
     
Docent Camilla Rindstedt 
Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen 
Stockholms universitet 
E-post: camilla.rindstedt@buv.su.se  
    
Härmed godkänner jag att ovan projekt kan genomföras på Skogaskolan: 
 
Rektors namn: 
________________________________________________________ 
 
Rektors underskrift:  
___________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

 
Informations- och samtyckesblankett för förälder/ 

vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Lina Lundström och är doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap på 
Stockholms universitet och ingår i forskningsprojektet ”Kamratsamspel i för-
skoleklass och skola”. Detta brev skickas/delas ut till dig eftersom du har en 
elev i årskurs 7 på Skogaskolan och jag är intresserad av att förlägga mitt pro-
jekt till ditt barns klass.  
 
Projektet ska öka kunskapen om hur barn och unga interagerar med varandra 
i skolvardagen. Kunskap ska inhämtas om hur de argumenterar när de, 
exempelvis, försöker rättfärdiga ageranden och skapar allianser. Projektet 
söker svar på vilket socialt samspel som går att utläsa i kamratkulturer. Min 
del av projektet kommer att hämta kunskap från högstadiet. Jag kommer att 
följa elevernas samspel och interaktion på raster och i klassrummet. Fokus är 
endast på elever i den utvalda årskursen. Resultat från projektet kommer att 
ligga till grund för min doktorsavhandling som beräknas vara klar under 2018. 
Resultaten får också praktisk betydelse då det ska bidra till utvecklandet av 
utbildningsprogram som ska främja likabehandlingsarbete i skolan.  
 
Metoden är etnografisk och innebär öppna intervjuer, informella samtal, 
deltagande observation och videoinspelad interaktion. Vissa elever kommer 
att medverka vid enskilda samtal/öppna intervjuer. Vilka dessa kommer att 
vara avgörs när jag har befunnit mig i skolan under en tid. Föräldrar till de 
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elever som medverkar i enskilda samtal kommer att informeras om detta. Da-
tainsamlingen beräknas pågå under ett år.  

Rektor och klasslärare har gett sitt medgivande till att jag kan fråga er om 
medverkande i projektet. Efter det att jag har informerat dig/er om projektet 
finns det möjlighet att ta kontakt med mig via telefon eller e-post för att ställa 
eventuella kvarvarande frågor. För att projektet ska kunna genomföras inhäm-
tas också elevernas samtycke.  

Alla som medverkar i projektet garanteras anonymitet vilket innebär att in-
samlad data som avslöjar identiteter och platser ändras och fiktiva namn an-
vänds. Vid avidentifiering upprättas en kodlista som förvaras separat i ett 
stöldsäkert skåp. På den listan framgår namn på skola och vilken ny benäm-
ning som skolan får. Den nya benämningen används samt datum för inspel-
ning och anteckningar vid fortsatt bearbetning. Projektet för därmed inte några 
register på medverkande barn. Vad gäller registerutdrag och rättelse tillämpas 
bestämmelserna i personuppgiftslagen. Den vägledande principen är att ingen 
som medverkar ska känna igen sig i materialet som senare publiceras. Delta-
gandet är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst under datain-
samlingsperioden. Då är det bara att kontakta mig via telefon eller e-post. Vi-
deofilmerna, anteckningar och ljudinspelningar kommer att förvaras i ett 
stöldsäkert skåp på institutionen där jag arbetar och de kommer inte att vara 
tillgängliga för andra än de i projektet ingående forskarna. Projektet har etiskt 
granskats och godkänts av Regional Etikprövningsnämnd (Dnr 2013/1945–
31/5).    
 
Huvudansvarig för projektet tillika personuppgiftsansvarig och min handle-
dare är professor Ann-Christin Cederborg vid Barn- och ungdomsvetenskap-
liga institutionen, Stockholms universitet. Docent Camilla Rindstedt är min 
huvudhandledare. Du/ni kan när som helst kontakta Ann-Christin Cederborg 
för vidare information om vad som händer i projektet och vilka uppgifter som 
finns om ditt barn.  
 
Vid eventuella frågor kan du kontakta någon av oss som ingår i projektet via 
adresser och telefonnummer du hittar nedan. Om du samtycker till att ditt barn 
(eller det barn du är vårdnadshavare för) deltar i projektet ber jag dig under-
teckna samtyckesdelen nedan.   
 

Tack på förhand! Vänliga hälsningar, Lina Lundström 

_________________________________________________ 
Doktorand Lina Lundström   Professor och Prefekt Ann-Christin Cederborg 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Stockholms universitet   
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106 91 STOCKHOLM    

E-post: ann-christin.cederborg@buv.su.se 

E-post: lina.lundstrom@buv.su.se       

 

Docent Camilla Rindstedt 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM 

e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se  

 
Jag samtycker till att mitt barn/det barn jag är vårdnadshavare för, observeras, 
videofilmas och medverkar i individuella samtal med Lina Lundström inom 
projektet ”Kamratsamspel i förskoleklass och skola”: 
 
Barnets namn:  

………………………………………………………………………… 

Föräldrarnas/förälderns/vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas namn:  

………………………………………………………........................... 

Föräldrarnas/förälderns/vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift:  

………………………………………………………………………… 

Ort och datum: 

………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

 
 

 
 

Information och medgivande (för högstadieelever) 

 
Hej! 

 
Jag heter Lina Lundström och jag arbetar som forskare på Stockholms univer-
sitet och jag ska skriva en bok om hur elever på högstadiet umgås och pratar 
med varandra när de är i skolan framförallt under den tid som inte är lektioner.  

 
Min forskning handlar om vad ni gör och varför, när ni umgås med varandra 
men också hur ni blir vänner och ovänner. Ibland kan elever tycka att de inte 
mår bra i skolan och det vill jag också lära mig mer om hur det kan vara. Det 
jag lär mig av er ska jag sedan berätta om för lärare så de bättre kan förstå hur 
de ska bemöta elever men jag kommer aldrig att berätta att det är just dig jag 
har pratat med. För att kunna lära mig av er vill jag videofilma och skriva ner 
det jag ser och hör. Jag kommer att vara på er skola ungefär ett år och då följer 
jag er vardag i skolan. Det kan också hända att jag vill prata mer er om vad ni 
gör för att bättre förstå vad som händer. Samtalen kan då bli med flera samti-
digt och det kan också bli så att jag vill prata med dig enskilt om du vill det 
förstås.  

 
Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet är 
min arbetsplats och där kommer jag att sitta och skriva min bok tillsammans 
med mina två handledare. De hjälper mig att förstå vad jag antecknat och vi-
deofilmat. Resultat från projektet kommer att ligga till grund för min doktors-
avhandling (min bok) som beräknas vara klar under 2018. Resultaten får också 
praktisk betydelse då det ska bidra till utvecklandet av utbildningsprogram 
som ska göra att alla ska trivas bättre i skolan.  
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Alla som medverkar i projektet garanteras anonymitet vilket innebär att in-
samlad data som avslöjar identiteter och platser ändras och fiktiva namn an-
vänds. Vid avidentifiering upprättas en kodlista som förvaras separat i ett 
stöldsäkert skåp. På den listan framgår namn på skola och vilken ny benäm-
ning den får. Den nya benämningen används samt datum för inspelning och 
anteckningar vid fortsatt bearbetning. Projektet för därmed inte några register 
på medverkande elever. Vad gäller registerutdrag och rättelse tillämpas be-
stämmelserna i personuppgiftslagen. Den vägledande principen är att ingen 
som medverkar ska känna igen sig i materialet som senare publiceras. Varken 
föräldrar, skolpersonal eller andra vuxna kommer att få höra om det som hän-
der på skolan. Det är endast jag och mina två handledare som kommer att prata 
om det som händer. Deltagandet är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när 
som helst under datainsamlingsperioden. Då är det bara att kontakta mig via 
telefon eller e-post. Videofilmerna, anteckningar och ljudinspelningar kom-
mer att förvaras i ett stöldsäkert skåp på institutionen där jag arbetar och de 
kommer inte att vara tillgängliga för andra än de i projektet ingående fors-
karna. Projektet har etiskt granskats och godkänts av Regional Etikprövnings-
nämnd (Dnr 2013/1945–31/5).    

 
Huvudansvarig för projektet tillika personuppgiftsansvarig och min handle-
dare är professor Ann-Christin Cederborg vid Barn- och ungdomsvetenskap-
liga institutionen, Stockholms universitet. Docent Camilla Rindstedt är min 
huvudhandledare i projektet. Du kan när som helst kontakta Ann-Christin Ce-
derborg för vidare information om vad som händer i projektet och vilka upp-
gifter som finns från skolan.  

 
Har du några frågor så kan du när som helst prata med mig eller mina handle-
dare, adress och telefonnummer finns i slutet av brevet.  

 
Om du tillåter att jag filmar och antecknar vad som händer mellan dig och 
andra elever i din årskurs och också att jag får prata med dig tillsammans med 
andra elever eller bara med dig så dig ber jag dig skriva ditt namn nedan.  
 
Jag hoppas att du vill vara med! 

Vänliga hälsningar, Lina Lundström  

Jag samtycker till att jag observeras, videofilmas och intervjuas för projektet: 

 

Ditt namn:  

…………………………………………………………………………. 

Ort och datum: 

................................................................................................................. 
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________________________________________________________

Professor Ann-Christin Cederborg  Doktorand Lina Lundström  

Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen  
Stockholms universitet 106 91 Stockholm  
Tfn 08- 12076221     
E-post: ann-christin.cederborg@buv.su.se   
E-post: lina.lundstrom@buv.su.se 
Tfn: 0738 – 14 60 71 
 
Docent Camilla Rindstedt 
Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen 
Stockholms universitet, E-post: camilla.rindstedt@buv.su.se  
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Lina Lundström
är utbildad lärare. Hon har arbetat
för Barnens rätt i samhället (BRIS)
och Stiftelsen Friends. Hennes
forskningsintresse handlar i
huvudsak om att belysa ungdomars
levda skolvardag ur ett
kultursociologiskt perspektiv.

”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi
människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en
skola i Stockholm.
   
   I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett
kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt
meningen med skolan. Elever är med och formar vilken vänskap som
är möjlig. Idealbilden om vänskap som jämlik och fritt vald är
komplicerad. Vad är en autentisk vänskap? Hur görs den? Vilka ideal
används? Hur kan detta ideal användas till att utesluta någon? Hur
strukturerar skolan som organisatoriskt, fysiskt och kulturellt rum
vänskap? Att göra vänskap handlar om vänskapens drama.


