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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur popularitet och 

statushierarkier visar sig bland elever på låg- och mellanstadiet på idrottslektioner. 

Uppsatsens metod innefattade intervjuer med idrottslärare och observationer av 

idrottslektioner. Tidigare forskning inom ämnet popularitet och status har visat på att 

grupperingar består av statushierarkier, där elever får olika statuspositioner beroende 

på hur populära de anses vara. Detta visade sig även i våra intervjuer i att eleverna 

strävade efter att uppnå en så hög position i gruppen som möjligt. Vi använde teorier 

från Goffman och Bourdieu för att förklara varför elever framställer sig på olika sätt 

samt hur distinktioner, kapitalformer och habitus kan förklara och påverka det sociala 

samspelet i avseende popularitet och status bland elever i olika grupperingar. 

Slutsatsen var att det är viktigt för elever i låg- och mellanstadiet att vara populära 

och inneha hög status. Därtill visade det sig att popularitet är ett fenomen som uppstår 

i interaktion mellan och inomgrupper av individer samt att det finns olika typer av 

popularitet beroende på vilken grupp eleven vill få tillträde till och vara populär i. 

Nyckelord: popularitet, statushierarkier, grupperingar, lågstadieelever, 

mellanstadieelever 
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Inledning 
Detta inledande avsnitt behandlar i tur och ordning uppsatsens bakgrund, dess syfte och 

frågeställningar, dess disposition samt slutligen viktiga operationaliseringar. 

 

Bakgrund 
Skolan är ett socialt fält som är viktigt vid formandet av elevers identiteter i och med 

interaktionen med övriga elever samt skolpersonal. I detta fält värderas eleverna ständigt av sin 

omgivning, och för att vara populär gäller det att framställa sig på ett sådant sätt att man passar in 

i rådande normer. Ett dilemma uppstår dock eftersom man svårligen kan vara populär hos alla. 

Skolan består av olika publiker, vilka har olika kriterier för hur man blir populär, och eleven 

måste därför förhålla sig till detta och presentera sig på ett sådant sätt att hen blir inkluderad i 

någon eller några av grupperna. Dels är det fråga om man vill vara populär bland lärare eller 

bland elever, om nu det ena utesluter det andra? Kanske är det så att elever som favoriseras av 

lärare uppnår denna popularitet på bekostnad av förlorad popularitet hos sina jämnåriga, och vice 

versa? Vidare är det fråga om bland vilka grupper av elever som popularitet eftersträvas. 

Grupperingar uppstår på grund av att olika individer delar olika egenskaper och intressen, varför 

en elev som är populär utifrån vissa egenskaper inom en gruppering troligen inte uppnår samma 

position inom en annan. Elever inom en grupp kanske värdesätter ambition i skolan medan en 

annan i högre grad värdesätter vännernas betydelse. Tvingas en elev ur den senare gruppen välja 

mellan akademisk framgång eller sin populära ställning i sin grupp kanske hen åsidosätter den 

akademiska prestationen trots att förmågan egentligen finns där. Idrottslektioner är en del av 

skolans sfär och en studie om detta fält kan belysa ovan nämnda popularitetsproblematik. 

 

Idrottslektioner är en typ av skolaktivitet som på flera sätt skiljer sig från övriga ämnen. För det 

första är idrotten en fysisk aktivitet medan andra ämnen är mer inriktade på det mentala. Vad 

detta medför är att elevens duktighet inom fältet syns tydligare på en idrottslektion än på andra 

lektioner. Även om det är möjligt att urskilja skillnader i kunskapsnivå hos eleverna inom övriga 

ämnen, till exempel då matematikläraren ber en elev att högt svara på en räkneuppgift, så är 

prestationsskillnader eleverna emellan inom idrotten konstant iakttagbara. För det andra är 

samarbete något ytterst utmärkande inom idrott då det i lagsport är viktigt att alla deltar och 

bidrar till aktivitetens mål. Detta kan medföra att tydliga grupperingar formas där det syns väl 

vilka som är populära och vilka som lämnas utanför. För det tredje är kläder och utrustning 

särskilt viktigt när det kommer till idrottsaktiviteter, inte minst vid friluftsaktiviteter såsom 

skridsko- eller skidåkning. Dessa tre faktorer i kombination med att ingen forskning tidigare 

gjorts på detta område gör idrottslektioner till en intressant arena för att studera popularitet samt 

formandet av statushierarkier bland elever. 

 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur popularitet och statushierarkier 

visar sig bland elever på låg- och mellanstadiet på idrottslektioner. (OCH SKAPAS) 

Frågeställningar: 

- Vilken personlighet har en populär elev och hur agerar denne på idrottslektionen? 

- Är en elev som är populär på idrottslektionen också populär i övrigt? 

- Vilka egenskaper eller fysiska attribut och klädsel/utrustning har en populär elev? 

- Finns det några könsskillnader kring popularitet och statushierarkier på idrottslektioner? 
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Vi kommer att avgränsa oss till idrottslärares perspektiv på hur de ser på popularitet hos låg- och 

mellanstadieelever och besvarar alltså inte frågeställningarna utifrån elevernas egna perspektiv. 

Som ett komplement till detta kommer även två observationer utföras under idrottslektionerna. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion till ämnet popularitet och statushierarkier på 

idrottslektioner och efterföljs av syfte och frågeställningar. Därefter klargörs relevanta begrepp 

under rubriken Operationalisering. Nästkommande kapitel behandlar metodvalet för uppsatsen, 

där går vi igenom uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Efter detta tar vi upp tidigare 

forskning och de teorier som vi valt att använda som analysverktyg. I efterföljande kapitel, som 

heter Resultat och analys, redovisas och analyseras materialet där vi relaterar materialet till 

tidigare forskning och teori. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi sammanfattar vårt 

resultat och mer övergripande relaterar till tidigare forskning och teori, redogör för våra slutsatser 

och praktiska implikationer, samt ger förslag till framtida forskning.  

 

Operationaliseringar 
För att kvaliteten på uppsatsen ska bli så god som möjligt så är det nödvändigt med en diskussion 

kring de begrepp som utgör uppsatsens själva grundpelare. Först och främst är popularitet inget 

lättdefinierat begrepp. När det i vardagen talas om popularitet tror vi att olika betydelser ges 

beroende på vem som uttalar sig samt i vilken kontext. I den här uppsatsen är det vi som 

författare som för ordet men detta sker utifrån vad andra har sagt. Mer specifikt så är det för oss 

helt nödvändigt att förhålla oss till den mening som vi tror att intervjuade idrottslärare tillskriver 

begreppet popularitet. Innebörden av popularitet har därför baserats på vad som framkommit 

under intervjuerna. Vad som har kunnat urskiljas är tre typer av popularitet. Den första grundar 

sig i elevernas personlighet och benämns popularitet genom personlighet (PGP). Denna typ har 

dessutom delats in i två underkategorier; respekterad popularitet (RP) respektive 

machopopularitet (MP). De två övriga typerna benämner vi popularitet genom duktighet (PGD) 

och popularitet genom utseende (PGU). 

 

En RP-elev är någon som anses vara en bra vän. Hen är innehavare av inre egenskaper såsom 

snällhet, omtänksamhet, lyhördhet samt humor
1
. Genom dessa egenskaper blir denne populära 

elev respekterad av sina skolkamrater och de andra eleverna vill ofta vara med denne elev både i 

och utanför skolan. En MP-elev är någon som ofta vill stå i händelsernas centrum genom att vara 

högljudd, kaxig, tuff och manipulativ. Hen framhäver ofta sin höga ställning genom att skryta för 

människor i sin omgivning. Vidare trotsar hen även gärna auktoriteter såsom deras lärare, för att 

på så vis inge respekt hos sina klasskamrater. Det ska dock tilläggas att en elev som endast beter 

sig dumt och kaxigt åt och inte vet i vilka situationer det krävs att hålla igen, inte uppnår en status 

som MP-elev. Ett exempel på detta är vissa mobbare som inte vinner någon popularitet för att de 

inte alls kan det sociala spelet. Det krävs således en viss social kompetens, även för en MP-elev; 

att veta i vilka lägen det är okej att bete sig dumt och kaxigt åt och i vilka situationer detta inte 

passar sig. Utifrån vad som framkommit i intervjuerna visar det sig vidare att elever kan hysa 

respekt för RP- och MP-elever men endast RP-elever kan bli respekterade
2
, varför vi i 

                                                           
1
 Humor är förvisso en egenskap som skulle kunna innehas av både RP- och MP-elever. Att den endast placeras här 

beror på att det är vad som framkommit under intervjuerna med idrottslärarna. 
2
 Det är skillnad mellan att respektera och att hysa respekt för någon. En MP-elev inger respekt hos övriga elever på 

grund av dennes högre ställning i statushierarkin. En RP-elev blir respekterad på grund av dennes personliga 
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fortsättningen av denna uppsats kommer att särskilja betydelsen av dessa olika respektfenomen. 

 

En PGD-elev är någon som vinner popularitet genom att vara duktig på idrottslektionen genom 

att visa upp sin atletiska förmåga. En PGU-elev är någon som vinner popularitet genom att vara 

mån om sitt utseende, vilket även inbegriper omsorgsfullhet vad gäller val av kläder och 

utrustning. Både duktighet och utseende är metoder för att ackumulera popularitet, och den elev 

som är duktig på idrott eller väl mån om sitt utseende kan således ha antingen de 

personlighetsdrag som en RP-elev har eller de personlighetsdrag som en MP-elev har
3
. 

 

Ytterligare en viktig aspekt som här behöver behandlas är relationen mellan popularitet och 

status. Ökad popularitet medför nämligen inte per automatik ökad status. Tänk dig till exempel 

klassens clown. Hen anses av övriga som väldigt rolig och kan på detta sätt bli populär i den 

mening att många vill umgås med denna elev. Trots detta kanske hen har lågt inflytande bland de 

andra eleverna och därmed lite att säga till om. Denna elev är således inte i en maktposition som 

medför att hen kan ställa sig över andra och styra vad dessa ska göra. En elev som däremot har en 

sådan maktposition har hög status, och är därmed med nödvändighet innehavare av en hög grad 

av popularitet. Denna elev kan vara såväl en RP- som en MP-elev. Att makt är ojämnt fördelat 

bland eleverna medför att statushierarkier uppstår där de med mest status placerar sig högst upp i 

hierarkin och de med lägst status placerar sig längst ner i hierarkin. För en elev är det viktigt att 

inte tappa sin position i hierarkin, och ibland handlar det till och med om att stärka sin placering. 

I en klass kan det dock finnas mer än en statushierarki i och med att klassen kan innehålla många 

olika grupperingar som alla har sina olika hierarkiska indelningar. 

 

Sammanfattningsvis innebär inte popularitet med säkerhet hög status. Däremot innebär hög status 

med säkerhet popularitet och har du dessa två komponenter så befinner du dig också, oavsett om 

du är en RP- eller MP-elev, i en maktposition. 

 

Metod 
För att besvara uppsatsens syfte används två metoder. Dels har vi intervjuat idrottslärare om sina 

tankar och erfarenheter kring popularitet och statushierarkier på idrottslektioner bland eleverna. 

Dessutom har vi observerat elevernas beteende under två idrottslektioner för att om möjligt 

urskilja popularitet och statushierarkier bland eleverna. Vi vill alltså försöka förstå hur popularitet 

visar sig bland elever på idrottslektioner genom att dels få höra idrottslärarnas perspektiv och dels 

själva iaktta elevernas beteende genom observation. Vi valde kvalitativ metod eftersom att vi tror 

att popularitet är ett svårmätt fenomen att studera med kvantitativa metoder, och endast fullt ut 

kan förstås genom ett kvalitativt angreppsätt. Med ett sådant fås tillgång till ett stort datamaterial 

i vilket man sedan kan utröna intressanta kopplingar och mönster som svårligen skulle kunnat ha 

påträffats via kvantitativ metod (Trost, 2010:25).  Sådana gör det möjligt att på ett djupare plan 

förstå och tolka tankar, attityder och erfarenheter kring ämnet popularitet och status, vilket bäst 

kan ge svar på studiens uppsatta frågeställningar. 

                                                                                                                                                                                            
egenskaper snarare än dennes högre ställning i statushierarkin. På samma sätt är en RP-elev således genuint 
omtyckt av andra medan man endast vill vara med en MP-elev på grund av deras höga ställning snarare än för att 
hen är omtyckt. 
3
 Alternativt kan en PGD- eller PGU-elev vara populär och behålla sin ställning endast genom någon av dessa två 

metoder, utan att lägga sig till med en typ av personlighet som antingen liknar någon av kategorierna RP eller MP. 
Ett exempel på det finns att läsa om i resultatdelen under temat PGD. 



7 
 

 

Eleverna uppvisar olika identiteter och beteenden beroende på vilken publik de ska presentera sig 

för (Goffman, 2009). Detta måste tas i beaktande då vi intervjuar lärarna om elevers popularitet 

och statusjakt på idrottslektioner och inte eleverna själva. För kanske är det så att eleverna 

anpassar sin framställning av sig själva på olika sätt då de presenterar sig inför sina lärare 

respektive inför sina jämnåriga. Detta skulle kunna medföra att den bild vi får av elevers syn på 

popularitet endast fångar en sida av myntet medan den andra lämnas obeskriven. Mer diskussion 

angående detta finnes i underavsnittet Avgränsningar. I de observationer vi utförde studerade vi 

direkt elevers beteenden på en idrottslektion och försökte urskilja hur deras beteende relaterade 

till popularitet och statushierarkier, vilket tas upp mer i detalj i underavsnittet Observationer. 

 

Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till sju enskilda intervjuer med idrottslärare samt två observationer av 

idrottslektioner i en svensk storstad med omnejd. Det hade varit intressant att undersöka 

eventuella skillnader mellan olika stadsdelar eller jämföra olika åldersgrupper eller etniciteter. På 

grund av tids- och resursbrist kommer dessa perspektiv inte att belysas utan vi hänvisar detta som 

intressant för vidare forskning. 

 

Att vi valde att intervjua lärare istället för elever har både sina för- och nackdelar. Det som går 

förlorat när vi intervjuar idrottslärare istället för eleverna själva är att information inte fås direkt 

från dem som utgör denna uppsats studieobjekt. Hade intervjupersonerna istället varit elever så 

hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. En begränsning är också att idrottslärare endast 

träffar eleverna en, eller som bäst två, gånger i veckan, och sällan ser eleverna utanför fältet 

idrottslektioner. Å andra sidan undervisar intervjuade idrottslärare ett flertal klasser år efter år, 

varför deras kunskap och erfarenhet om status och popularitet bland elever i relation till 

idrottslektioner ackumuleras och torde sträcka sig längre än vad som är fallet för eleverna. I och 

med detta tror vi att de tydligt kan urskilja vem som är mer och mindre populär. Vidare, om det är 

fältet idrottslektioner som ska undersökas så tror vi att idrottslärare är lämpliga intervjuobjekt på 

grund av deras nära koppling till eleverna där. Vad gäller popularitet och statushierarkier bland 

elever så har idrottslärare ett utomståendeperspektiv eftersom de själva inte är en del av eleverna 

popularitetsvärld och statusjakt. Exempelvis kan lärarna eventuellt lägga märke till om en elev 

beter sig annorlunda gentemot sin lärare än mot sina vänner, vilket således blir intressant för oss 

att beskriva och analysera. Då lärarna på detta sätt kan ge beskrivningar av olika 

identitetframställningar från samme elev, anser vi det en styrka med studien att fokusera på 

framförallt lärarna och inte eleverna själva. En idrottslärare har dessutom ett extra stort elevfokus 

jämfört med lärare i övriga ämnen eftersom en elevs prestationer på en idrottslektion endast kan 

urskiljas genom direkta iakttaganden. Prestationer inom andra ämnen visar sig istället indirekt via 

inlämnade uppgifter eller prov. Slutligen så har den mesta tidigare forskning vi hittat haft som 

metod att intervjua eleverna själva snarare än att fånga det vuxenperspektiv som här blir fallet då 

idrottslärare är de som intervjuas. 

 

Triangulering 
Ett nyckelbegrepp vi kommer att använda oss av i föreliggande studie är triangulering.  Det är 

enkelt beskrivet ett tillvägagångssätt som bidrar med olika infallsvinklar och perspektiv för att 

bättre kunna beskriva ett och samma fenomen (Flick, 2009:444). Vi har triangulerat på två sätt. 

Dels har vi använt oss av en typ av triangulering som kallas för methodological triangulation. 

Denna innebär bland annat att forskaren kombinerar olika metoder för att mäta samma fenomen. 
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På så sätt har vi kombinerat både intervjuer med lärare och observationer av idrottslektioner för 

att få en bättre förståelse för fältet. Det andra sättet vi triangulerat på är investigator 

triangulation. Denna innebär att olika observatörer eller intervjuare studerar samma fenomen för 

att minska risken för feltolkningar (ibid.:444). För att uppnå detta valde vi att båda delta under 

intervjuerna och observationerna. I efterhand jämförde vi sedan våra anteckningar och tolkningar 

för att, om än inte uppnå objektiva fakta, ändå så gott som möjligt komma fram till bättre och 

säkrare slutsatser. Investigation triangulation innebär inte att man delar upp arbetsuppgifterna 

mellan forskarna utan snarare att man tar gemensamt ansvar och jämför sina iakttagelser eller 

upplevelser av samma fenomen. Detta stärker reliabiliteten av studien (ibid.:444-445). 

 

Urval 
I studien intervjuades sju idrottslärare, av vilka fyra var män och tre var kvinnor. Idrottslärarna 

undervisade elever på låg- och mellanstadiet på skolor i en svensk storstad. Urvalet gick till på så 

sätt att vi utgick från kommunens hemsida där en förteckning fanns över samtliga dess 

grundskolor. Därefter mailades rektorer ett introduktionsbrev. De rektorer som svarade 

vidarebefordrade kontaktuppgifter till berörd idrottslärare vilka vi sedan informerade om studien 

och bokade in en tid med. Efter genomförd intervju frågade vi lärarna ifall vi kunde få komma 

tillbaka vid ett senare tillfälle för att få observera en idrottslektion. Vi frågade även vilken lektion 

lärarna själva trodde skulle vara mest intressant för oss att observera. Två stycken 

observationstillfällen bokades in med olika lärare och klasser, och vid båda tillfällena var det 

bollsport som utgjorde den största delen av lektionen.  

 

Databearbetning 
Dataprogrammet AtlasTi användes för att analysera datamaterialet. Eftersom rikligt med text 

kommer att erhållas underlättar detta program analysen genom att man lätt kan kondensera 

materialet med hjälp av koder och övergripande teman och därigenom lättare kunna se samband 

dessa emellan. Programmet användes endast för intervjuerna och inte för observationerna 

eftersom att datamaterialet här var mer lätthanterligt. 

 

Intervjuer 
Intervjuerna var cirka 30 minuter långa och genomfördes på lärarnas arbetsplatser; det vill säga i 

gymnastikhallen eller i deras arbetsrum, för att inte intervjupersonerna skulle känna sig i 

underläge (Trost, 2010:65). Intervjuerna spelades in, med intervjupersonernas tillåtelse, med 

hjälp av mobiltelefon och dator. Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjun 

(ibid.:74-75). Något som är positivt är att man kan gå tillbaka till intervjun för att ordagrant få 

reda på vad som sagts och även med vilket tonläge. En nackdel kan såklart vara att 

intervjupersonen inte vill bli inspelad, vilket dock inte var fallet för någon av våra 

intervjupersoner. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna varken var 

helt öppna eller helt förhandsbestämda till sin karaktär (Aspers, 2011:143). Vi ansåg detta vara 

lämpligt eftersom vi kunde komma med uppföljningsfrågor och få intervjun att ta karaktären av 

ett samtal, samtidigt som vi inte riskerade att sväva ut för mycket (ibid.:143). Således utgick alla 

intervjuer från samma temamall (se bilaga) men kom att utvecklas på olika sätt beroende på 

intervjupersonernas svar och egna tolkningar (Kvale & Brinkman, 2009:43). Intervjuguiden ska 

inte följas systematiskt utan ska bara finnas där som hjälp (Trost, 2005:16). Vi använde en låg 

grad av standardisering vilket ger fördelen att vi kan ställa frågorna i olika ordning för de olika 

intervjupersonerna, vilket inte skulle vara fallet vid en hög grad av standardisering (ibid.:39). 

Även om intervjuerna på detta sätt till viss del kan komma att skilja sig åt fick vi alltid med de 
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teman som fanns i intervjumallen. Efter rekommendation av Kvale och Brinkman (2009:263-

264) ställdes då och då under intervjuernas gång följdfrågor för att säkerställa att vi på ett korrekt 

sätt förstått vad intervjupersonerna sagt och menat. Dessutom är det viktigt att undersökningen 

och intervjun har en bra teoretisk grund (ibid.:267), vilket vi försökt tillgodose genom att på 

förhand inför intervjuerna grundligt läsa in oss i relevant tidigare forskning och teori. 

 

Intervjupersoner 
I det här avsnittet ges en kort beskrivning av våra intervjupersoner. Det handlar om fyra män och 

tre kvinnor. Fyra av dem är i 30-årsåldern, en i 40-årsåldern samt två i 60-årsåldern. De har alla 

minst fem års erfarenhet av idrottsläraryrket, men många har längre erfarenhet än så. Samtliga är 

idrottslärare för årskurserna 1-6 i samma storstad, och trivs bra eller mycket bra med sitt jobb. 

Namnen som presenteras är inte informanternas riktiga namn, utan fiktiva av den orsaken att de 

ska få vara anonyma. 

 

Observationer 
Observationer, menar Pål Repstad (2007), är ett värdefullt komplement till intervjuer eftersom att 

de ger forskaren direkt tillträde till det naturliga sociala samspelet mellan aktörerna i deras 

naturliga miljöer. Observation är således ”studie(t) av människor i syfte att undersöka vilka 

situationer de naturligt möts i och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer” (Repstad, 

2007:33-34). Vid enskilda intervjuer kan informanterna framföra utsagor till intervjuaren som 

eventuellt är en förfinad eller förvrängd bild av hur det egentligen ser ut i verkligheten. Att 

istället få observera denna individ i en autentisk vardagssituation i social interaktion med andra 

människor ger oss möjligheten att få bevittna dennes värderingar aktualiserade i en verklig 

situation. Observationen kombinerad med intervjun medför således en fördjupad förståelse för 

fältet (ibid.:34). Man skall dock vara medveten om att vid en observation görs tolkningar av 

forskaren på samma sätt som vid en intervju, varför denna metod inte kan ses som en möjlighet 

att uppnå en objektiv eller sann verklighet (ibid.:35). 

 

Som Repstad (2007) rekommenderar ska observationer utföras i mer avgränsade och tillgängliga 

geografiska områden. Fältet ska också vara så pass typiskt och naturligt så att läsaren kan finna 

det trovärdigt att det som sker på fältet faktiskt är det naturliga och genomsnittliga händelserna 

som även skulle uppvisas under andra liknande fält. Detta anser vi passar väl in på just vårt fält 

idrottslektioner. 

 

När man utför observationer ska man också ta hänsyn till om man ska låta observationen vara 

öppen eller dold. Det finns för- och nackdelar med båda metoder, såväl ur etiska som 

metodologiska aspekter. I en dold observation avslöjar forskaren inte vem denne är och varför 

hen gör observationerna, medan i en öppen observation berättar forskaren för de observerade vad 

man gör, även om det oftast inte avslöjas exakt vad man letar efter eller vilka frågeställningar 

man har (ibid.:41). Argument för dold observation är att forskaren kan få tillträde till viktig 

information denne aldrig skulle kunnat få tag på via öppna enkäter eller intervjuer. Via dold 

observation undviker forskaren också forskningseffekten; det vill säga den effekt då aktörerna 

agerar på ett annorlunda sätt då de blir observerade jämfört med när de inte blir det (ibid.:45). Vid 

en öppen observation kan aktörerna ändra sina beteenden eller åsikter så att de till exempel ser 

bättre ut i observatörens ögon. Den tydligaste nackdelen med dold observation kan självfallet ses 

ur ett etiskt perspektiv; de som blir observerade kan inte ge sitt samtycke till att delta i 

forskningsprojektet. De blir på så sätt utsatta för spioneri (ibid.:45-46). Vi valde att använda oss 
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av en sorts blandning av öppen och dold observation. Vi introducerade oss själva, i 

överenskommelse med lärarna, som idrottslärarpraktikanter och sa att vi skulle vara med och 

observera dagens lektion. Anledningen till att vi inte valde att avslöja vår egentliga identitet och 

syfte var att vi ansåg risken alltför stor att forskningseffekten skulle ha påverkat vårt resultat. 

Eleverna hade förmodligen agerat på ett sätt som de normalt sett inte gör, varför vårt resultat då 

hade avspeglat vad som sker när två universitetsstudenter observerar en idrottslektion, och inte 

hur det mer generellt ser ut under idrottslektioner. Under lektionens gång satt vi på en bänk vid 

sidan av idrottsplanen fullt synliga för eleverna. Om de kom fram till oss och ville prata 

besvarade vi dem i en uppmuntrande ton. 

 

Slutligen är det också en fråga ifall forskaren ska göra en passiv eller deltagande observation. Om 

forskaren endast intar en passiv roll där hon observerar aktörerna på fältet kan aktörerna bli 

osäkra på hur de ska bete sig. Att delta fullt ut kan också vara problematiskt i vissa fält, bland 

annat därför att det är arbetsamt och mycket tid går åt till att fokusera på den aktivitet man deltar i 

snarare än till själva observationen (ibid.:54-55). Vi försökte hitta en balans mellan dessa två 

varianter. Istället för att bara sitta som passiva observatörer introducerade vi oss för eleverna och 

då och då konverserade vi under lektionens gång med dem och visade att vi var intresserade av 

vad de hade att säga. Samtidigt kunde vi i lugn och ro observera vad som skedde på fältet då vi 

inte själva deltog på lektionen. 

 

Registrering av fältarbetet 
Repstad (2007) anser att det oftast inte är lämpligt att anteckna eller spela in det som sker ute på 

fältet. Det kan störa omgivningen och forskaren kan därmed gå miste om autentiska intryck på 

fältet. Vi ansåg dock att det var viktigt att skriva ner sådant som hände medan det ännu fanns 

färskt i minnet. Vidare antecknade vi också endast då elevernas fokus inte låg på oss, för att så 

gott som möjligt undvika att störa dem i deras naturliga miljö. 

 

Oavsett om man antecknar under eller direkt efter observationen så anser Repstad att det alltid är 

bättre att skriva ned för mycket än för lite eftersom skenbara oväsentligheter senare kan visa sig 

vara intressanta (ibid.:65). Man måste alltid sålla bort information oavsett. Vi skrev därför ned 

allt vi kunde observera och saker vi tänkte på under tiden. Saker viktiga att skriva ned kan enligt 

Repstad till exempel vara: vad man ser och hör, hur miljön ser ut, samt hur folk agerar och pratar 

med varandra (ibid.:65). Dessa delar lade vi således också själva extra stor vikt vid då vi förde 

våra anteckningar. I enlighet med Repstads rekommendationer förde vi fältanteckningarna på så 

sätt att vi använde en bred marginal till höger på anteckningsblocket där vi förde en löpande 

beskrivning av vad vi objektivt observerade på fältet, medan den vänstra marginalen användes för 

att skriva ner egna subjektiva tankar, känslor och tolkningar av skeendena (ibid.:66). Vissa 

intressanta saker som eleverna har sagt under observationen har vi i analysdelen skrivit ner som 

citat, så precist som vi kunnat komma ihåg dem. I övrigt försökte vi beskriva aktörerna så gott vi 

kunde utifrån karakteristika såsom klädsel, ålder och uppförande. Vi ansåg det viktigt att skriva 

ner sådant som till exempel vilka av eleverna som satt tillsammans, vilka som höll fysiskt avstånd 

från varandra samt vem som tog kommandot och vilka som endast verkade följa gruppen. Det är 

således den sociala interaktionen mellan individerna som är det viktigaste för observatören att 

analysera (ibid.:67). Vilka mönster och trender kan urskiljas? 

 

Som tidigare beskrivet ska man tänka på att all registrering av skeendena på fältet är en tolkning 

av forskaren. Det som vi anser viktigt är också det som vi kommer anteckna medan andra saker 
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uteblir; det är ett urval av den totala informationen. Vidare är det så att både forskaren och 

aktörerna stöter på samma händelser men det är inte säkert att båda uppfattar eller upplever 

situationen på samma sätt. Det är forskarens uppgift att så gott som möjligt försöka beskriva 

situationen från aktörens perspektiv. Att föra sina egna tolkningar på vänster marginal på 

anteckningsblocket är således en viktig metod för att forskaren inte ska anta att ens egna 

tolkningar är en objektiv beskrivning av händelserna. Värderande ord i själva beskrivningen ska 

alltså undvikas i så stor utsträckning som möjligt (ibid.:68). 

 

Etiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet (VR) ger ut etiska riktlinjer som bör uppfyllas inom samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Här kommer vi att behandla deras fyra 

huvudkrav som ska uppfyllas. För det första finns informationskravet (ibid.:7-8). Detta 

föreskriver att berörda parter ska informeras om studiens syfte. De ska även få reda på att deras 

deltagande är frivilligt och att de alltid har rätt att avbryta sitt deltagande. För det andra listar VR 

samtyckeskravet (ibid.:9-11), vilket innebär att intervjupersonerna ska ge sitt samtycke för att 

delta. Om de senare vill avbryta ska detta ske utan negativa konsekvenser för dem. För det tredje 

finns konfidentialitetskravet (ibid.:12-13) som innefattar att forskare har tystnadsplikt avseende 

uppgifter som på ett eller annat sätt kan anses vara av känslig karaktär. Uppgifter om de 

medverkande intervjupersonerna ska rapporteras på ett sådant sätt att de inte ska kunna bli 

identifierade av utomstående. För det fjärde finns det så kallade nyttjandekravet (ibid.:14). Detta 

handlar om att insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål, vilket ju är vad 

intervjupersonerna dessförinnan har godkänt och samtyckt till. All annan användning av denna 

information till kommersiella aktörer eller andra ickevetenskapliga syften är alltså ej tillåten. 

Utöver dessa fyra huvudkrav så förespråkar VR att respondenterna, om de själva vill, ska ha 

möjlighet att ta del av forskningsresultatet (ibid.:15). 

 

Vi har uppfyllt alla dessa riktlinjer vad gäller intervjuerna. Dels informerades intervjupersonerna 

om syftet, att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Vi 

fick också deras samtycke för att delta. Dessutom har vi sett till att inte använda varken de riktiga 

namnen på intervjupersonerna eller de skolor vi besökt, varför även konfidentialitetskravet är 

uppfyllt. Slutligen kommer våra resultat endast att användas för forskningssyften och inte för 

andra ickevetenskapliga ändamål, medförandes att även nyttjandekravet är uppfyllt. Vad gäller 

observationerna så uppfylls både konfidentialitets- och nyttjandekravet. Att vi inte kunde 

informera eleverna själva om vårt precisa syfte har vi redan behandlat i avsnittet Observationer. 

 

Tidigare forskning 
En riklig mängd tidigare forskning finns att tillgå avseende barn i låg- och mellanstadieåldrarna. 

Här presenterar vi den forskning som vi funnit vara den mest relevanta i relation till föreliggande 

studie, det vill säga forskning på ämnet popularitet och statushierarkier bland barn i sina 

jämnåriga grupper. Detta avsnitt inleds med att vi presenterar den tidigare forskningen och 

avslutas med en beskrivning om vad i denna forskning vi kommer att få användning av i 

föreliggande studie.  

 

Adler och Adler (1998) menar att popularitet är ett fenomen som finns ständigt närvarande hos 

barn. Barn pratar konstant om vilka som är och inte är populära och vad det är som utmärker 

dessa individer. De strävar efter så hög popularitet som möjligt, vilket ibland sker till ett högt 
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pris. Vilka egenskaper som gör en individ populär skiljer sig åt mellan killar och tjejer. 

Författarna menar att detta beror på hur de olika könen socialiseras in i samhället, snarare än att 

skillnaden skulle bero på biologisk grund (Adler & Adler, 1998:38) 

 

Den mest avgörande faktorn när det gäller pojkars popularitet är, enligt Adler och Alder deras 

atletiska förmåga; det vill säga hur duktiga de är på idrott. Även om eleven av dem andra anses 

som elak eller kaxig kan denne individ vinna popularitet genom att vara duktig på idrott. De 

andra vill vara i samma lag eller kompisgäng som honom eller henne (ibid.:39). Många 

idrottsaktiviteter är fysiska till sin karaktär där eleverna ofta kommer i kroppskontakt med 

varandra, vilket kan leda till fysiska konflikter. Detta menar författarna bidrar till en 

statushierarki bland eleverna där pojkar med högst status kan ta sig friheten att trycka ner de 

mindre populära pojkarna (ibid.:39). En annan faktor som gör pojkar populära är deras coolhet. 

Vad som är coolt och inte är ständigt under förändring och det är ofta media som definierar vad 

som just nu är inne och coolt. Adler och Adler framhäver att det handlar om att kunna utrycka sig 

på rätt sätt, både verbalt och utseendemässigt; vilket också inkluderar klädsel och utrustning. 

Olika studier som författarna gjort visade på att vissa varumärken på kläder och utrustning var 

förknippade med hög popularitet. Likaså fanns det vissa frisyrer som var mer inne än andra 

(ibid.:40). För pojkar kan det också vara viktigt att visa tuffhet för att vinna hög status. 

Exempelvis kan det handla om att eleven ska stå upp mot auktoriteter såsom deras lärare samt 

bryta mot uppsatta regler. Det är ofta skolans bråkiga elever som uppvisar ett kaxigt beteende 

mot lärarna som står i blickarnas centrum och därigenom vinner mycket popularitet. De elever 

som uppvisade ”omanligt” beteende blir istället retade för att vara mesiga, vilket leder till 

förlorad status (ibid.:41). Vidare tar Adler och Adler upp social kompetens som en viktig 

komponent i pojkars popularitet. Även om bråkigt och kaxigt beteende kan leda till popularitet så 

krävs en förmåga att positivt och effektivt kunna kommunicera med sina jämnåriga 

gruppmedlemmar; saknas denna förmåga kommer denna elev inte kunna vinna andras respekt 

eller popularitet (ibid.:42-43). Slutligen kan också pojkar med allt för låg akademisk kunskap 

förlora popularitet. Även de med för hög akademisk kunskap och som saknade andra populära 

egenskaper, såsom att vara duktig på idrott, förlorade popularitet på grund av att de då ansågs 

som ”plugghästar” eller nördar. Det finns bland vissa av pojkarna en machoattityd där man bland 

annat inte får vara för duktig i skolan eller plugga för hårt. Även om man har kapacitet till mer får 

eleven inte prestera över en viss gräns för att inte riskera att bli retad av de andra pojkarna i 

klassen och därmed förlora popularitet och status (ibid.:46). 

  

Andra faktorer är viktiga för att flickor ska uppnå hög popularitet. Flickans bakgrund är en sådan 

faktor. De flickor som har en familj med högre socioekonomisk status kommer också vinna högre 

popularitet än flickor med en familj med låg socioekonomisk status. Dessa rikare flickor kan 

köpa dyrare klädsel och andra materiella saker, och vinner på detta sätt högre prestige än andra 

flickor (ibid.:48-49). En ytterligare viktig faktor för flickors popularitet är deras utseende. De 

som sminkar sig och anses snygga, samt har rätt klädsel är också dem som vinner mest 

popularitet (ibid.:50). Att vara brådmogen är, i likhet med pojkarna, kopplat till högre popularitet. 

Det handlar om att anamma mogna beteenden; att vara socialt kunnig och att vara tidig med att 

träffa pojkar. Dessa brådmogna flickor formar också grupperingar där endast de populära 

eleverna får vara med. Det är tydliga regler för vad som är accepterat att göra och inte inom 

gruppen och de exkluderar utomstående, ofta genom taskiga metoder såsom skvaller eller glåpord 

(ibid.:51-53). Tjejer nedvärderas inte på samma sätt som killar om de har goda akademiska 

kunskaper utan blir istället ofta tilldelade högre popularitet om de utför skoluppgifter bra och gör 
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bra ifrån sig på prov och liknande (ibid.:54). 

 

En stor del av elevers identitet formas av deras grupptillhörighet, eller som Adler och Adler 

utrycker det: vilken klick man tillhör (ibid.:56). Klickarna kan definieras som vänskapsgrupper 

där medlemmarna är socialt kopplade till varandra. Klickarna är förutom detta också 

exkluderande till sin karaktär, varför inte alla individer som söker sig till gruppen accepteras som 

medlemmar. Det finns en tydlig statushierarki inom klicken där de mest populära intar rollen som 

gruppens ledare. Dessa ledare kan styra mycket inom gruppen och även bestämma vilka nya 

medlemmar som accepteras och vilka som måste tvingas lämna gruppen (ibid:57). Inträde till 

klickarna sker oftast vid skolårets start då grupper ännu inte hunnit formats. När eleverna sedan 

valt sina grupptillhörigheter handlar det i stort sätt om att försöka behålla sin plats i hierarkin och 

undvika att bli utkastad från gruppen. Grupperna är då väl etablerade och det blir således svårt för 

någon elev som hamnat utanför att få inträde till denna gemenskap (ibid.:58). Klickens 

medlemmar strävar alltså alltid att komma upp i hierarkiordningen och gör detta bland annat 

genom att bli vän med någon mer populär än de själva (ibid.:60). En metod för att lyckas bli vän 

med en populär elev är att imitera dennes beteende, och då framförallt dennes smak, intressen och 

stil (ibid.:62). Denna medlem måste således hålla sig uppdaterad om ledarens eventuellt skiftande 

åsikter om de andra barnen för att kunna uppvisa samma åsikter och vara på samma sida som 

denne. I och med detta hoppas medlemmen att kunna vinna ledarens vänskap, och därmed uppnå 

ökad popularitet (ibid.:62).   

 

Även ledarna inom klicken räds över att de medlemmar precis under dem i hierarkin ska vinna 

för mycket popularitet och således ta över deras ledarroll. Förutom att hela tiden sträva efter 

högre positioner i statushierarkin krävs det alltså att en populär elev också bevakar sin egen 

position för att undvika att de under denne i statushierarkin vinner ökad popularitet och således 

själva tar över den populäres position och minskar dennes rang och status. Man kan använda sin 

högre maktposition för detta, genom att till exempel reta och nedvärdera andra lägre stående 

individer i klicken, för att stärka och befästa sin egen position (ibid.:64). 

 

Swain (2002) undersöker kläders betydelse för elevers identitetskapande i mellanstadiet i ett 

medelklassområde i sydöstra England. Studien visade att elever som gick på de skolor som inte 

hade en strikt klädkod gällande skoluniform, i större utsträckning ansåg att ha rätt klädsel var 

viktig för hur man vill framstå inför andra. Om det är tillåtet att själv välja sin klädsel blir detta 

en möjlighet att kommunicera eller förmedla ett budskap av sin egen stil till sin omgivning. 

Klädsel kan exempelvis signalera en viss attityd, såsom tuffhet, men Swain (2002) poängterar att 

det knappast räcker med att endast bära kläder som av sin sociala omgivning uppfattas som tuffa. 

Det måste även till en inneboende tuff attityd som överensstämmer med utstyrseln. Vidare var 

duktighet gynnande för popularitet och statuspositioner bland pojkarna. En pojke skulle vara bra 

på att slåss, spela fotboll och kunna springa snabbt (Swain, 2002). 

 

Ovan forskning har utförts i USA och Storbritannien. Vi väljer därför att även nedan kort belysa 

två svenska studier. Fredin (2010) behandlar kläders värde och roll i skolan. Hon genomför en 

kvalitativ studie om gymnasieelevers syn på kläders symboliska värde och dess roll som 

statusmarkör i skolan. Hennes slutsats är att kläder av eleverna, mer eller mindre, sågs som 

statusmarkörer och bärare av symboliskt värde. Vilka kläder som ger hög status inom ett fält eller 

en skola kan emellertid någon annanstans klassas som lågstatusmarkörer. Berg och Lovereus 

(2010) undersöker ur ett etnografiskt perspektiv hur mellanstadieelever upplever popularitet och 
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status samt hur de ser på utseende, prylar och prestationers betydelse för popularitet och status. 

De kommer fram till att det finns åtminstone två olika typer av status och popularitet, vilka 

förutsätter olika strategier. Dels, om en elev vill bli populär för en stor grupp, som till exempel 

hela klassen eller skolan, krävs det att denna individ uppvisar ett tufft och kaxigt beteende. Om 

man å andra sidan vill vara populär inför några få, såsom sina vänner, är det snarare prosociala 

beteenden som snällhet och omtänksamhet som är att föredra. Därtill kan prestationer, det vill 

säga duktighet inom ett område, samt prylar bringa status och popularitet. 

 

Den forskning som hittills tagits upp är relevant för föreliggande studies syfte i att undersöka 

popularitet och statushierarkier på och av idrottslektioner. Från Adler och Adler (1998), vilket är 

den tidigare forskning som också läggs mest tyngd på, tar vi med oss de olika egenskaper som en 

populär elev ska ha och hur dessa skiljer sig mellan könen. Dessutom är deras teorier om klickar 

något som kommer passa väl in eftersom popularitet är ett fenomen som alltid uppstår i grupper. 

Från Swain (2002) och Fredin (2010) tar vi med oss kläders betydelse för popularitet samt det 

eventuellt, för popularitet, nödvändiga sambandet mellan klädstil och attityd. Slutligen tar vi från 

Berg och Lovereus (2010) med oss deras slutsats om två olika typer av populariteter; en där man 

är populär bland många och en där man är populär bland få. 

 

Teorianknytning 
Här kommer de teoretiska perspektiv som utgör uppsatsens analysverktyg att presenteras. Dessa 

två teorier är utformade av Pierre Bourdieu respektive Erving Goffman. 

 

Pierre Bourdieu – distinktion, kapitalformer och habitus 
Enligt Bourdieu utgörs samhället av en uppsättning sociala fält. Ett fält uppstår i varje socialt 

sammanhang där ett gemensamt värde mellan en uppsättning medlemmar finns. De olika fälten i 

samhället har olika status samtidigt som det finns hierarkiska indelningar även inom dessa. 

Bourdieu menar att människor inom fälten kan bättra på sin position genom att inneha rätt smak 

eller habitus samt genom att ackumulera olika typer av kapitalformer (Bourdieu, 1994:251). I 

detta avsnitt kommer dessa av Bourdieu utvecklade begrepp närmare att presenteras. De två 

första styckena handlar dock mer generellt om vad Bourdieu menar med en distinktion och att 

värdeladdade och symboliska begrepp alltid är relativa. 

 

Bourdieu behandlar i Distinktionen att för att någonting ska anses ha hög status krävs också en 

motsats, det vill säga att någonting annat anses ha låg status. Distinktion är alltså skillnader 

mellan kvalitativa egenskaper och är alltid ett relationellt begrepp. Distinktion mellan smak och 

avsmak särskiljer individer till två motpolariserande grupper så det formas ett vi och de -tänk. Det 

finns många olika fält där sådana här distinktioner formas, och kan gälla alltifrån intressen till 

klädsel och musiksmak. Genom dessa system av smak och avsmak kan individens sociala 

position i samhället eller i ett visst fält fastslås. För olika fält gäller olika typer av smaker; vad 

som är smak inom ett fält kan således vara avsmak i ett annat (ibid.:250-251). 

 

Även i Modeskaparen och hans märke – Bidrag till en teori om magin talar Bourdieu om att ett 

bättre värde, högre status och så vidare helt och fullt är relationella begrepp, och bara kan förstås 

utifrån de sämre värdena. Här kontrasterar han de dominerande modehusen mot de dominerade 

uppstickarna. De dominerande använder sig av konservativa strategier för att skydda sin 

högstatusställning, medan uppstickarna anammar en mer radikal strategi (ibid.:83-85). De 
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dominerade, å sin sida, saknar det legitimitetskapital som de dominerande har och får därför 

istället ta till omstörtningsstrategier såsom att bryta mot gällande konventioner för att försöka 

misskreditera de dominerande och få de att framstå som omoderna och passé (ibid.:85, 102, 117). 

De dominerade kan ses som misslyckarna, vilka samtidigt möjliggör att de dominerande kan ses 

som de lyckosamma (ibid.:125). 

 

Med habitus menar Bourdieu “det system av dispositioner som tillåter människor att handla, 

tänka och orientera sig i den sociala världen” (Broady, 1998:16). Detta system kan liknas vid en 

känsla för hur man ska uppträda och är ingen fast och bestämd egenskap utan relationell i den 

bemärkelsen att den påverkas och fastställs av det sociala sammanhanget och de kollektiva 

grupper som verkar häri (ibid.: 17; Bourdieu, 1994:258). Genom att studera olika gruppers 

habitus kan fås reda på vilka statuspositioner dessa olika grupper besitter inom ett visst socialt 

fält (Bourdieu, 1999:17-18). Bourdieu tar upp ett exempel där han jämför arbetaren och 

företagschefens olika habitus. De har olika smak vad gäller exempelvis mat och politiska åsikter, 

varför de blir innehavare av olika sociala positioner inom olika fält (ibid.:17-18). För att kunna 

påverka sin position i en hierarki är det nödvändigt att känna till vad som värderas mer och 

mindre inom ett fält (Bourdieu, 1994:269-271). 

 

När Bourdieu talar om kapital är det ungefär detsamma som värden, tillgångar eller resurser 

(Broady, 1998:6). Av all Bourdieus sociologi är det kanske symboliskt kapital som är det 

viktigaste begreppet. Detta kapital definieras av Broady som “det (kapital) som av sociala 

grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (ibid.:6). Det kan till exempel gälla att 

vissa akademiska titlar, atletiska färdigheter eller konsumtionsvanor har högt anseende. Hur 

avgörs då vad som ger symboliskt kapital? Detta bestäms av två faktorer. För det första handlar 

det om hur bra en individ eller grupp är på någonting, vilka titlar denna är i besittning av och så 

vidare. Men att vara bra på någonting är endast en kompetens. För det andra handlar det således 

om vad övriga inom ett samhälle eller fält har för dispositioner för de färdigheter eller titlar man 

besitter (ibid.:6). Tillämpat på denna uppsats skulle det kunna handla om att en elev har mycket 

goda färdigheter i fotboll, och att denna färdighet är något som högt värderas. Då kan eleven 

sägas öka på sitt symboliska kapital och i förlängningen också höja sin popularitet. Bourdieu talar 

även om tre andra kapitalformer, vilka kan sägas vara underavdelningar till det ovanstående 

begreppet symboliskt kapital. Han talar då om kulturellt kapital som exempelvis handlar om 

utbildning, litteratursmak och uttrycksförmåga i tal och skrift (ibid.:6-8). Ytterligare en 

kapitalform benämns ekonomiskt kapital och rör ens finansiella kapacitet. Slutligen talar 

Bourdieu även om ett socialt kapital som handlar om de sociala kontakter och förbindelser man 

har, i form av släktrelationer, vänskapsband et cetera (ibid.:14-16). 

 

Vi tror att Bourdieus teorier är relevanta att använda vid en analys av popularitet och 

statushierarkier bland barn. På idrottslektioner borde det vara väl synligt för idrottsläraren vilka 

som är duktiga och inte, det vill säga har en känsla för spelet. Samtidigt är det inte säkert att 

idrottslektioner alla gånger är ett fält där det för en hög placering i en statushierarki handlar om 

att prestera så bra som möjligt i aktiviteterna. Exempelvis kan istället det ekonomiska kapitalet 

tänkas spela en större roll på så sätt att det är viktigt för barnen, med avseende på deras 

popularitet, att klä sig i dyra kläder eller på friluftsdagarna ta med de senaste skidorna. 

 

Erving Goffman - det dramaturgiska perspektivet 
Goffman beskriver i Jaget och maskerna (2009) en teori som brukar kallas för det dramaturgiska 
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perspektivet. Först är det på sin plats att definiera några viktiga begrepp. Eftersom begreppen ska 

belysas i relation till det dramaturgiska perspektivet beskrivs definitionerna med citat, vilka 

Goffman (2009:23, 28, 95) själv anger, för att inte på något sätt riskera förvränga något av 

begreppen. Ett framträdande är ”den samlade aktivitet hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle 

som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna”. En roll är ”det 

redan i förväg fastställda handlingsmönster som rullas upp under ett framträdande”. Slutligen så 

definieras ett team som ”en samling individer som måste prestera ett intimt samarbete för att 

kunna bevara en given projicerad definition av situationen”. 

 

Enligt Goffman är interaktionen mellan människor att betrakta som en teaterföreställning där vi 

ständigt spelar upp en roll inför andra i det sociala samspelet, vare sig det gäller vardagliga 

aktiviteter eller mer komplexa sammanhang. Människor är alltså att likna vid skådespelare; vi 

ikläder oss olika roller och spelar upp dem i framträdanden inför en publik (ibid.:9). Oavsett om 

vi antar en roll avsiktligt eller omedvetet så kommer vi att uttrycka vår roll och därigenom 

påverka vår publik i våra framträdanden. Vilken roll man spelar upp beror på flera olika faktorer. 

En nyckelfaktor är helt enkelt vilket mål man har för en viss interaktion. Beroende på vad som 

eftersträvas är det essentiellt för aktören att anpassa sig på ett sådant sätt att publikens beteende 

kan kontrolleras i den mån som är önskvärt. Goffman talar här om att det gäller att få publiken att 

skapa en definition av situationen som ”får dem att självmant handla i överensstämmelse med 

hans plan” (ibid.:13). 

 

Någonting centralt i det dramaturgiska perspektivet är idealisering; aktören strävar ständigt efter 

att, genom att anta en viss typ av roll, förhärliga sin egen person. Detta menar Goffman att 

publiken är väl medveten om, det vill säga att aktören har goda skäl att i varje given interaktion 

framställa sig själv i så god dager som möjligt. För att i sitt framträdande lyckas nå upp till 

sådana idealnormer är det helt nödvändigt att gömma eller låta bli att utföra beteenden som är 

inkongruenta med normerna i fråga (ibid.:39). Samtidigt kommunicerar och presenterar sig en 

aktör i varje given interaktion på två olika sätt. Ett har att göra med vilka ord aktören väljer att 

yttra, vilket allt som oftast för publiken är enkelt att kontrollera. Det andra sättet handlar om hur 

dessa ord uttrycks, och även mer generellt hur kroppsspråk et cetera utformas. Detta andra sätt är 

i större omfattning okontrollerbart för aktören, och vanligen är hen därför endast medveten om 

det förstnämnda kommunikationssättet medan dessa sistnämnda mer subtila sätt att kommunicera 

lätt förbigår aktören (ibid.:16-17). 

 

Hur aktören ursprungligen presenterar sig har, som ovan konstaterats, enligt Goffman, 

långtgående konsekvenser för hur publiken definierar situationen. Goffman menar att denna 

definition tenderar att vara bestående för hela interaktionens gång. Därför binder aktörens 

ursprungliga förslag till definition honom ”vid vad han föresatt sig att vara och tvingar honom att 

göra sig kvitt alla anspråk på att vara något annat” (ibid.:19).  

 

Långtdraget så skulle Goffman säga att personlighet egentligen inte är någonting annat eller mer 

än en mask, eller snarare olika masker, som sätts på i olika situationer beroende på kontext och 

ens målsträvan (ibid.:27). Denna strävan är emellertid inte nödvändigtvis av egoistisk karaktär. 

Istället kan det handla om att välja att agera på ett sätt som överensstämmer med ens upplevda 

plats i en rådande statushierarki. Ett sådant framträdande känns naturligt för en själv och 

harmonierar dessutom med förväntningarna från publiken (ibid.:26). 
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Ett litet misstag av aktören i sitt framträdande kan få publiken att ifrågasätta den roll som aktören 

så gärna vill ge sken av att vara en sann innehavare av (ibid.:52). Det händer att publiken avslöjar 

aktören som en bedragare, det vill säga att han inte är den han utgör sig för att vara. Vid närmare 

analys menar Goffman att det i detta fall är fråga om att publiken tycker att aktören inte hade rätt 

att spela den roll som hen spelade. Eller med andra ord att individen i fråga inte, av övriga, 

bedömdes vara en rättfärdig innehavare av den position eller status som hen försökt utge sig för 

att vara (ibid.:58). Hur stor risk det är att en aktör blir avslöjad beror såklart på flera faktorer och 

det kan till exempel gälla hur väl publiken sedan tidigare känner aktören. Det kan också handla 

om huruvida det finns objektiva kompetensnormer för den roll som uppspelas. Goffman nämner 

här ett exempel: medan det är lätt att avslöja någon som utger sig för att vara jurist utan att vara 

det är det tvärtom tämligen svårt att avgöra om en individ verkligen är den vän eller den 

musikälskare som hen vill ge sken av att vara (ibid.:59). 

 

Det bör också understrykas att ett framträdande inte nödvändigtvis berör en enskild individ, utan 

det kan gälla en hel grupp, eller som Goffman uttrycker sig: det kan vara frågan om team och 

teamframträdanden. Ett team består således av ett flertal individer som tillsammans framställer 

en roll i ett gemensamt framträdande (ibid.:73-74). Sammanhållningen inom ett team kommer sig 

av den ömsesidiga beroendesituation som alla däri befinner sig i, och för att ett team ska fungera 

väl, det vill säga lyckas i sitt framträdande, är det av yttersta vikt att alla dess medlemmar kan lita 

på varandra och att de beter sig på avtalat sätt (ibid.:75-77). Det är alltså viktigt att 

teammedlemmarna innehar en dramaturgisk lojalitet, att de alltså håller fast vid en gemensam, 

redan på förhand fastslagen, taktik. Då är det också helt avgörande med en dramaturgisk 

disciplin, med vilket avses att en teammedlem hela framträdandet igenom är tvungen att gå in för 

sin roll till en sådan grad att ingen bland publiken skulle kunna känna någon misstro (ibid.:186-

189). 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv kan appliceras på snart sagt alla vardagens situationer så 

snart det handlar om social interaktion människor emellan. Vilka masker och roller som antas 

påverkas alltid av den bild av sig själv som önskas framhävas, vilket inte minst kan handla om att 

en individ vill höja sin popularitet inom ett givet fält. Därför är Goffmans teorier av stor relevans 

i denna uppsats. 

 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vårt resultat att presenteras och fortlöpande tolkas samt relateras till 

tidigare angiven forskning och teori. Resonemang som tas upp kan vara sådant som tagits upp av 

endast en enstaka intervjuperson eller sådant som tagits upp av flera. Vi har försökt att vara så 

tydliga som möjligt med detta, det vill säga att ange huruvida det är en, flera eller alla som har 

yttrat sig om en sak. För att avsnittet ska vara så tydligt och överskådligt som möjligt har vi valt 

att dela in resultatdelen i olika underliggande teman. Detta medför att vissa fenomen förekommer 

på ett flertal ställen i olika teman, men då belysta ur olika perspektiv. Valda teman har uppstått 

utifrån den på förhand fastslagna intervjuguiden i kombination med hur intervjupersonerna 

besvarade frågorna. För att variera språket används intervjupersoner, informanter och 

idrottslärare synonymt. Där resultatet hämtas från våra två observationer anges det vilken av 

observationerna det gäller. Göran var lärare under Observation 1 medan Lena var lärare under 

Observation 2.   
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Grupperingar och statushierarkier 

Flera av intervjupersonerna menar att hur väl popularitet och statushierarkier syns är olika för 

olika klasser. Här framhäver flera intervjupersoner att de klasser där detta syns bäst är de med 

tydliga grupperingar. Grupperingar formas alltid så fort barnen blir en del av sin klass men 

däremot kan detta ske i större eller mindre utsträckning, varför popularitet och statushierarkier 

syns olika väl i olika klasser. Flera av intervjupersonerna lyfter fram att grupperingar och 

statushierarkier är mer vanligt förekommande ju äldre barnen blir. Elsa säger: 

 
Det blir ju mer tydligt ju äldre man är därför att det sociala sammanhanget förändras när man blir 

äldre. Man förstår liksom det sociala spelet på ett annat sätt […] det sociala spelet är inte lika 

utvecklat hos dem när de är så små. 
 

I första klass och även generellt under lågstadiet så är det alltså, enligt Elsa och flera av övriga 

intervjupersoner, mer att alla leker med alla, och bara verkar vara, utan att tänka så mycket på 

gruppdynamiken bland dem. Idrottslärarna menar att ju yngre barnen är desto mindre tänker de i 

termer kring popularitet och vad det skulle vara. I och med denna omedvetenhet så anammar de 

mindre barnen inte några medvetna strategier för att vinna popularitet eller stärka sin ställning i 

någon statushierarki.  

 

Att barnen tänker mindre på popularitet ju yngre de är betyder dock inte, menar Marcus, 

nödvändigtvis att de tänker mer på popularitet ju äldre de är. Han menar nämligen att det inte 

bara handlar om att barnen blir äldre, mognar och förstår det sociala sammanhanget på ett djupare 

plan. Hur mycket grupperingar och kamp om statushierarkins platser som förekommer beror 

dessutom på hur länge eleverna i en klass eller i en skola har känt varandra. Därför framhäver han 

att kampen om popularitet ofta är mest påtaglig i fjärde klass eftersom denna årskurs innebär att 

barnen lämnar lågstadiet och beträder mellanstadiet, vilket på hans skola är förenat med nya 

klassammansättningar. Speciellt på höstterminen i klass fyra menar således Marcus är värst, i den 

mening att det ofta uppstår en kamp, vilken kan vara mycket hård och tuff. Han fortsätter berätta 

att när kampen har lagt sig, vilket också är detsamma som när eleverna förstått och accepterat sin 

plats i den sociala hierarkin, så lugnar det ned sig och det sociala samspelet fortlöper utan lika 

många intensiva konflikter. Adler och Adler (1998:58) berör i likhet med detta att inträde till de 

olika klickarna framförallt sker vid skolårets start eftersom att inga tydliga grupperingar då ännu 

har hunnit formats. Efter detta formande handlar det mer om att försöka behålla sin egen position 

i statushierarkin snarare än att försöka få tillträde till nya grupper eller klickar med högre status. 

Klickarna blir efterhand relativt stabila, varför det med tiden blir svårare att lyckas få inträde till 

en grupp. När klickarna stabiliserats utvecklas också normer och regler för hur man däri ska bete 

sig. Om dessa hålls på hårt kan man enligt Goffman tala om att gruppen besitter dramaturgisk 

lojalitet; de enskilda gruppmedlemmarnas beteenden genomsyras av gruppmedlemskapet 

(Goffman, 2009:186-189). 

 

Detta kan innebära att då elever börjar i en ny klass och således beträder en ny social miljö 

kommer de omsorgsfullt söka sig till olika grupper för att försöka hitta den klick som bäst passar 

dem. Det gäller inledningsvis att försöka vinna popularitet hos så många som möjligt för att få en 

stor valmöjlighet då formandet av grupperingar sker. När eleverna senare har inkluderats i en 

grupp är det inte längre lika viktigt att intressera sig för och vårda relationerna med alla 

klasskamrater. Nu handlar det istället om att försöka vinna popularitet hos medlemmarna i sin 

egen grupp genom att följa normerna för hur man här ska uppträda och bete sig. (Adler & Adler, 
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1998:58). Det sker således ett skifte i elevernas prioriteringar och bemötande med övriga elever i 

klassen. 

 

Bourdieu menar som tidigare nämnts att samhället består av en uppsättning sociala fält. För att en 

individ ska vara framgångsrik i det sociala spelet i varje givet fält bör denne ha en god känsla för 

hur man pratar och för sig i de olika fälten samt för vilken smak som anses vara den rätta i vissa 

sammanhang. En sådan känsla för spelet kallar Bourdieu för habitus (Broady, 1998:16). Detta är 

en av två saker som krävs för att individen ska kunna ackumulera symboliskt kapital, vilket 

bestämmer en individs totala anseende och statusposition i fältet. Den andra faktorn har att göra 

med dispositionerna hos individerna inom ett fält. Det är dessa dispositioner som avgör vilket 

habitus som värderas högt respektive lågt inom ett fält (ibid.:6). Applicerat på vår förda analys 

ovan ser vi att olika habitus kan ge upphov till popularitet beroende på om du vill vara populär 

bland alla klassens elever eller endast bland dem i just den grupp du är medlem av. I det 

förstnämnda fallet handlar det kanske om att ha ett brett intresse för att tilltala så många elever 

som möjligt, medan att endast vinna popularitet bland sina gruppmedlemmar istället kräver en 

mer nischad habitus. Även Berg och Lovereus (2010) nämner att det finns två olika typer av 

popularitet som kräver sina olika strategier; vill man vara populär bland några få eller bland alla 

elever? Författarna menar att det i det första fallet gäller att bete sig prosocialt (i.e. visa 

omtänksamhet) medan det i det andra fallet handlar om att bete sig kaxigt och tufft. Denna 

slutsats överensstämmer inte med våra resultat. Uppdelningen de gör är lik vår indelning i RP- 

respektive MP-elever. Dock har vi inte funnit att varken den ena eller den andra kategorin skulle 

skilja sig åt vad gäller hur många man är populär hos. En MP-elev kan förvisso vara populär 

bland många och en RP-elev bland mindre grupper. Enligt våra data kan emellertid även det 

omvända gälla; att en RP-elev är populär för stora grupper medan en MP-elev endast är populär 

inför ett fåtal. 

 

Något som uppkom under intervjuerna var att om en nykomling vill inkluderas i en redan 

fastställd grupp krävs det att denna elev lär sig de här rådande normerna för hur man ska bete sig 

samt vilket utseende eller stilar som eftersträvas. Vad som är rätt habitus i en gruppering kan 

således vara fel i en annan. En distinktion uppstår alltså, där smak i en grupp är avsmak i en 

annan, vilket utmynnar i ett vi och de-tänk (Bourdieu, 1994:250-251). En metod för att fastslå hur 

populär en elev är och vilken plats i en statushierarki denne har är således att utröna vad som 

inom dennes grupp är smak eller avsmak, och sedan undersöka hur väl eleven anammar detta. 

Det kan till exempel handla om vilken klädstil eller intressen som värderas högt. 

 

Peter menar att grupperingar på hans skola blir extra tydliga i tredje till fjärde klass, och att alla 

leker med alla innan dess. Om det finns en klass med tydliga och färdiga grupperingar, vad 

händer då en ny elev kommer till klassen? Peter svarar såhär: 

 
alltså kommer det in en ny elev så…då rör den om lite i grytan. Eleverna som redan finns i klassen, de 

vet inte riktigt ”jaha vad är det här för nyförvärv som kommer, vilken grupp ska han eller hon passa in 

i?”. Och det går väldigt fort [,,.] Det tar oftast bara nån dag sen har man hamnat i en grupp. 

 

Han menar att det är relativt enkelt för en ny elev att ta sig in i en grupp, och tillägger även att det 

är desto svårare att lämna en gruppering och beträda en annan, framför allt om denna hunnit bli 

stabil. Att det bara tar någon dag innan man hamnat i en grupp och att det sedan är svårt att bryta 

sig ut ur denna grupp går att koppla till Goffman. Något han betonar är nämligen hur viktigt det 
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första intrycket är; hur man presenterar sig i ett framträdande. Man kan säga att det för 

nykomlingen handlar om att definiera sig själv och från den stunden är det svårt att ”göra sig kvitt 

alla anspråk på att vara något annat” (Goffman, 2009:19). Vi tänker oss att ens ursprungliga 

presentation och definition av sig själv gör att en etikett sätts på en. Denna innehåller vissa 

förväntningar, både från en själv och från övriga elever i klassen, om hur man är som person och 

därmed kanske även hur man framöver kommer att agera. I enlighet med Goffman tänker vi oss 

att en sådan sak kan vara svår att bryta. Förvisso talar han om att ens personlighet egentligen inte 

är någonting annat än olika masker, vilka klistras på i olika situationer beroende på kontexten i 

sig och vad som däri eftersträvas. Vilka masker som sätts på i olika situationer är dock relativt 

stabilt över tid eftersom att vilka masker som tas på i vilka situationer i hög grad formas av ens 

ursprungliga presentation. Ett vanligt sätt att agera ut sin personlighet är således att framträda 

såsom känns naturligt för en själv och även harmonierar med publikens förväntningar (ibid.:26). 

Beroende på situation är publiken för eleven på idrottslektionen antingen andra elever eller lärare, 

alternativt både och. 

 

Marcus talar om att det finns vissa elever som tror sig ha, eller åtminstone försöker utge sig för 

att ha, en position i gruppen som de egentligen inte har, vilket kan leda till att det kan vara svårt 

att byta gruppering. Han säger: 

 
De blir också avlästa. Den som tror att den är ledaren blir genomskådad ganska snabbt. En del slåss 

om sådana egenskaper men de har inte den potentialen. 
 

Varför elever försöker utge sig för att vara någon de inte är tror vi kan bero på många olika 

faktorer. För en elev som ofrivilligt är utstött är det förmodligen först och främst en fråga om 

att förbättra sitt välmående medan det för någon som redan är hyfsat populär kan handla om en 

slags omättlighet och en vilja efter att hela tiden ha mer. Att bli avslöjad som en bedragare 

menar Goffman egentligen är en fråga om att aktören av publiken inte anses ha rätt att spela 

denna roll: ”den upptäckt vi gör (är) i själva verket den att han inte hade rätt att spela den roll 

som han spelade, att han inte var en godkänd innehavare av den ställning han gjort anspråk på” 

(ibid.:58). Goffman exemplifierar detta med att det är lättare att bli avslöjad om man utger sig 

för att vara jurist jämfört med om man utger sig för att vara en god vän (ibid.:59). Hur 

riskabelt det är för en elev att utge sig för att vara en god vän till någon som den egentligen 

inte är beror såklart på. Dels handlar det om att det inte finns några objektiva 

kompetensnormer för hur en vän ska vara, till skillnad från för en jurist, vilken snabbt skulle 

kunna avslöjas genom ett förhör i lagboken. En annan avgörande faktor är hur väl publiken 

sedan tidigare känner aktören (ibid.:59). I de allra flesta fall kan man tänka sig att eleverna i en 

klass känner varandra relativt väl, varför det kan vara svårt för en elev att spela en roll som ses 

som uppseendeväckande och obefogad hos många av klasskamraterna. 

 

Varför skulle då ett barns klasskompisar vilja neka denne att bli mer populär? Vi tror att det 

främst är en fråga om en slags försvarsmekanism; om hen blir mer populär kanske jag kommer 

förlora en del av min popularitet. Bourdieu talar om att någonting gott alltid är gott i relation 

till någonting annat. Det skulle kunna sägas att de som är mindre populära är nödvändiga för 

existensen av en popularitetsordning som sträcker sig ända ifrån de minst populära till de mest 

populära barnen (Bourdieu, 1994:125). Med andra ord handlar det om att de populära inte 

skulle vara populära om det inte vore för dem som är mindre populära. Därför kan det, om än 
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många gånger osynligt eller till och med omedvetet, bli en kamp där man inte gärna vill 

försämra sin sociala ställning. 

 

Även om det skulle finnas elever som egentligen gladeligen skulle släppa in en mindre populär 

elev i deras gäng kan det finnas starka ledare som inte vågas gå emot. Därför kan det vara 

svårt för en elev att öka på sin popularitet just eftersom det ofta är svårt att beträda stabila 

grupperingar. Den starke ledaren, eller gruppmedlemmarna tillsammans, kan exempelvis ha 

kommit överens om att medlemskapet i deras gruppering är exklusivt reserverat för dem. 

Huruvida gruppmedlemmarna sedan följer en sådan norm är en fråga om, menar Goffman, den 

dramaturgiska lojalitet och disciplin som är rådande i gruppen. Om denna disciplin i hög grad 

hålls på är ett tecken på att gruppens sammanhållning är god (Goffman, 2009:186-189). 

 

Under våra observationer kunde vi tydligt se tendenser till att olika elever sökte sig till olika 

grupper. Båda lärarna i de observerade lektionerna delade själva in lag och grupper för att utföra 

lektionernas olika aktiviteter, vilket försvårade för kompisgäng att hänga med varandra. Vad som 

tydligast kunde läggas märke till var därmed grupperingarna som formades innan själva 

lektionerna började samt vid de tillfällen under idrottslektionerna där läraren hade en kort 

samling med eleverna för genomgång av nya övningar. Här ett exempel från Observation 2: 

 
Killarna höll mestadels till på höger sida av gympasalen medan tjejerna var på den vänstra sidan. […] 

Nu samlades klassen igen och vi kunde se tydliga grupperingar av att de som varit duktiga på matchen 

(killarna med fotbollströjor) satt tillsammans i en grupp. 

 

Det kunde alltså handla om alltifrån könsuppdelningar till duktighetsuppdelningar. Att sådana 

uppdelningar kunde iakttas var inte oväntat eftersom att det var någonting som framkommit 

under flera av intervjuerna som föregick observationstillfällena. 

 

Avslutningsvis så kan popularitet, i motsats till mycket som tagits upp i detta tema, vara ett 

dynamiskt fenomen, det vill säga det finns många sätt att öka sin popularitet på, vilket berättas 

mer om i kommande teman “Popularitet genom personlighet”, ”Popularitet genom duktighet” och 

“Popularitet genom utseende”. 

 

Popularitet genom personlighet (PGP): RP och MP 
I detta underavsnitt beskrivs lärarnas syn på olika inre egenskaper som gör en elev mer eller 

mindre populär. Intervjupersonerna är i stort väldigt överens om ett antal inre attribut som delas 

av populära elever, men grovt indelat så handlar det om två olika typer av personligheter: 

respekterad popularitet och machopopularitet; å ena sidan en snäll elev och å andra sidan en 

kaxig elev kan bli populär. Om det är en RP- eller MP-personlighet som är mest fördelaktig för 

att nå popularitet, menar intervjupersonerna, beror på vilken klass eller gruppering det handlar 

om, eftersom att olika grupper har olika rådande normer. 

 

De tankar som uppkommit i intervjuerna med lärarna kring vad som är respekterad popularitet 

bland elever visar sig inte minst i att denne individ ska vara snäll. Som Ingrid påpekar så kan 

begreppet snäll emellertid definieras på flera olika sätt, och förklarar hur hon tror barnen ser på 

det: 
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De vet nog inte vad de menar egentligen med att vara snäll, inte slåss med varandra är väl kanske vad 

dom menar (skrattar). De tänker väl mer omtänksam, uppmärksam, mer varm som person. 
 

Koncist så är de egenskaper som en RP-elev besitter följande: att man är snäll, att man ställer upp 

för andra, att man lyssnar samt att man är rolig. På grund av dessa egenskaper är en sådan här 

elev någon som övriga gärna vill vara med. Det är också RP-elever som flera intervjupersoner 

lyfter fram som tysta ledare, som utöver att vara snälla och lyhörda, även är trygga i sig själva. 

Dessa personer betecknas av idrottslärarna som mycket populära och vågar ifrågasätta sina 

klasskompisars beteende om de ogillar det. Vi tror att dessa RP-elever fyller en viktig funktion i 

en klass och att där sådana här elever finns är det troligt att retande och mobbning är mindre 

förekommande, vilket även bekräftades av några av informanterna. 

 

I flera klasser, inte minst där det saknas tysta ledare, är de mest populära eleverna sådana som är 

högljudda, kaxiga och manipulativa. Dessa benämner vi alltså som MP-elever. Dessa menar 

informanterna ofta hamnar i centrum och andra elever vill hålla sig på god fot med dem. I detta 

fall tror vi att deras höga position i statushierarkin leder till att övriga elever antingen på något 

sätt ser upp till dem eller också att de visar uppskattning åt deras beteende på grund av rädsla. Det 

kan exempelvis handla om att övriga elever inte vågar säga ifrån då en elev blir retad eller 

mobbad av de mer populära. Denna rädsla kan komma sig av att de kaxiga och manipulativa 

eleverna är de som här har makt; de kan diktera exempelvis vad som är inne och vem som ska 

vara med i deras gäng å ena sidan och vilka man kan hacka och klanka ned på å andra sidan. 

Marcus nämner till exempel att tjejer ibland uppskattande skrattar tillsammans med dessa kaxiga 

killar ”som beter sig dumt åt”. Vi tolkar det som att de gör det för att försöka komma närmare, 

eller åtminstone för att inte komma för långtifrån, dessa populära elever. Detta kan dels bero på 

att de själva riskerar att bli utstötta av de maktinnehavande eleverna, och dels på att de inte vill gå 

miste om möjligheten att någon gång i framtiden bli invald i deras gäng. Att hålla sig på god fot 

med dessa MP-elever kan tänkas vara svårt, om inte omöjligt, om man öppet visar att man inte 

tycker om deras beteende. Här kan vi återigen se en koppling till Adler och Adler (1998:40-41). 

De menar att framförallt pojkar med hög popularitet och status kan uppvisa ett tufft och kaxigt 

beteende och ofta handlar det om att stå upp mot lärare och andra auktoriteter för att visa sig cool 

inför sina vänner. Trots att dessa elever kanske egentligen inte är särskilt omtyckta av de övriga i 

klassen så tvingas man förhålla sig positiv till de populära eleverna och visa uppskattning åt deras 

handlande. Detta eftersom att de övriga eleverna vet att det är de med högst status i gruppen som 

också har mest makt. Att ha en god relation med dem kan innebära att man får behålla eller till 

och med höja sin statusposition i gruppen. Att ha en sämre relation riskerar istället innebära att 

man halkar nedåt i statushierarkin. 

 

Något som framkommit under intervjuerna är alltså att eleverna är högst medvetna om vilka i 

gruppen som har stor makt och popularitet och vilka som inte har det. Olle säger: 

 
Det syns jättetydligt när dom kommer till idrottslektionerna vilka som har hög status och vilka som 

inte har hög status. Eleverna är medvetna om det oavsett vilken plats de har i hierarkin. 

 

Denna medvetenhet som Olle pratar om kan komma att påverka deras agerande gentemot sina 

gruppmedlemmar då det, för att öka sin popularitet, handlar om att försöka närma sig de som är 

över en själv i statushierarkin och samtidigt differentiera sig ifrån dem som är precis under. Med 

Goffmans termer så handlar det om att anpassa mask och roll beroende på vilken publik som 
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framträdandet riktar sig till (Goffman, 2009:9). En viss typ av roll krävs för att imponera på de 

som är mer populära än en själv, medan en annan typ av roll är att föredra för att distansera sig 

från eller trycka ned de mindre populära. Fast riktigt så enkelt skulle vi inte säga att det är. Vilken 

typ av roll som eventuellt kan komma att imponera på de mer populära beror på vilken typ av 

popularitet dessa besitter. Det handlar alltså inte bara om att vara medveten om vilka i en grupp 

som är populära utan det krävs även att man vet på vilket sätt de är populära. Det vill säga: verkar 

eleven vara en RP- eller MP-elev? Att komma nära en RP-elev fordrar en typ av beteende medan 

en annan typ är lämplig för att närma sig en MP-elev. Mer specifikt så tror vi att en elev som vill 

imponera på en populär elev gör bäst i att först och främst observera dennes beteende, och sedan 

själv försöka lägga sig till med ett liknande beteende. 

 

Något som flera intervjupersoner lyfter fram är att många elever tycks ha en stark 

vinnarmentalitet, även om idrottslärarna själva försöker propagera för att det viktigaste är att 

delta och ha roligt och tonar ned betydelsen av att vinna. Detta kom även tydligt fram i våra 

observationer. I Observation 2 skulle eleverna spela en fotbollsmatch. Läraren bestämde då att i 

första matchen fick eleverna inte göra mål på motståndaren, utan endast passa till motståndarens 

målvakt. Då var alla eleverna relativt oengagerade och tempot var långsamt. I nästa match fick de 

istället göra mål och tempot ökade därmed drastiskt. Såhär upplevde vi denna starka 

vinnarmentalitet: 

 
två av killarna i ett lag dirigerade framförallt tjejerna i laget att ställa sig i backposition medan de 

själva blev mittfältare och anfallare. Vi kunde se en stark vinnarmentalitet hos killarna nu när det 

gällde att göra mål och de ville toppa laget så mycket som möjligt, medan tjejerna mer verkade vilja 

ha kul.   
 

Det fanns alltså framförallt bland vissa killar en stark fokusering på tävling och vilja att vinna 

matchen. Dessa killar ansåg sig bättre än övriga lagmedlemmar och ansåg sig därför vara i en 

maktposition att kunna diktera vart de övriga skulle positionera sig. Som vi såg i citatet 

placerades framförallt tjejerna i backposition medan de själva tog anfallsrollen. Två av killarna 

kolliderade sedan med varandra vilket ledde till att en av dem brast ut i gråt: 

 
(e)n kille bakom gjorde då en kommentar vi knappt hörde men som lät nedvärderande mot killen som 

gjort sig illa: ”jaha...nu ska han börja grina…” (Observation 2). 

 

Här syns en tydlig könsaspekt, som även är i linje med Adler och Adlers beskrivning (1998:39), 

att hur populär en kille är ofta beror på hur duktig han är på sport. Fotboll är en fysisk 

sportaktivitet och som vi ser i citatet så gjorde en av killarna sig illa i en kollision med en annan 

elev. Idrottsaktiviteter som är fysiska till sin karaktär medför en statushierarki bland pojkarna i 

klassen där det gäller att visa sig stark för att man ska kunna uppnå en hög statusposition 

(ibid.:39). Det är troligt att individen som gav den nedlåtande kommentaren till den gråtande 

eleven var innehavare av hög status. I denne elevs vänskapskrets kan det ha varit omanligt och 

mesigt att öppet gråta och visa sig svag. Vidare kan även elever med hög status vara rädda om sin 

makt- och popularitetsposition i statushierarkin. För att inte visa sig svag eller blödig inför sina 

vänner genom att hjälpa denne gråtande elev kan han istället gett den nedvärderande 

kommentaren som en sorts försvarsmekanism för att själv inte förlora sin egen popularitet och 

statusposition i gruppen (ibid.:40-41). Han använde isåfall sin högre maktposition genom att reta 

och nedvärdera en elev som besatt en lägre position i statushierarkin, för att förhoppningsvis 

lyckas stärka och befästa sin egen position genom att imponera på de andra medlemmarna i sin 



24 
 

klick (ibid.:64). Denne individ ser vi som en typisk MP-elev som sätter normen att man ska vara 

tuff, kaxig och inte visa sig svag inför andra för att kunna vinna popularitet. Förutom honom kom 

det även snabbt fram två killar som kramade om den gråtande eleven och ledde honom till en 

bänk för att vila. Dessa elever uppvisade istället ett beteende karakteriserat av snällhet, 

omtänksamhet och som av andra anse vara en god vän; alla egenskaper som också inkluderats i 

vår definition av en RP-elev.  

 

Hur mycket vinnarmentalitet en elev har kan bland mycket annat bero på dennes duktighet (vilket 

tas upp mer omfattande i nästa avsnitt). Elsa säger: 

 
De som är allra bäst på saken har oftast en liten distans, eftersom de ofta är väldigt trygga i att de är 

bäst…och behöver inte , alltså de behöver inte anstränga sig så mycket. Det är väl de här som liksom 

är näst bäst som vill vinna absolut därför att då vinner de högre status. 
 

Att de som är bra men inte bäst är de som helst vinner förklarar hon alltså med att de som är allra 

bäst känner sig trygga i sig själva och således inte känner ett lika starkt behov av att vinna; de vet 

att de ändå är bäst. Detta kan tydligt kopplas till Bourdieus teori om fälten. Han menar att fältet 

upprätthålls genom en ständig kamp mellan de som dominerar och de som blir dominerade. De 

dominerande försöker behålla status quo, alltså sin större ackumulation av symboliskt kapital, 

genom att följa konservativa strategier. De dominerade i sin tur saknar ett sådant 

legitimitetskapital och vill därför åstadkomma förskjutningar i fältet och förkasta de dominerande 

ur sin ledarposition. De gör detta genom att använda kontroversiella och djärva strategier och 

innovationer. Eftersom de dominerade är nöjda med sin position behöver de inte satsa eller 

överprestera utan endast visa vad de gett sig till känna för att vara (Bourdieu, 1994:83-85, 102). 

De elever som är bäst på idrott och, för att använda Bourdieus termer, därmed dominerar fältet 

behöver sålunda inte överprestera; de innehar redan det symboliska kapitalet som varje individ 

inom fältet strävar efter. De elever som är näst bäst har tillräckligt mycket legitimitetskapital för 

att våga utmana de dominerande, vilket ger sig till uttryck i att de kämpar ännu hårdare och 

uppvisar en ännu starkare vinnarmentalitet på idrottslektionen än de allra bästa eleverna. De 

försöker degradera de dominerande och själva ta över rollen som de som dominerar fältet. Dessa 

individer som innehar denna dominerande position har högst symboliskt kapital och blir 

därigenom tilldelad första plats i hierarkiordningen och blir de mest populära inom ett fält, varför 

de allra flesta vill uppnå denna position. 

 

Popularitet genom duktighet (PGD) 
Alla intervjupersoner menar att popularitet mer eller mindre kan uppnås av barnen genom att vara 

duktig i idrottsämnet. Eftersom att det förekommer så många olika moment på idrottslektionen så 

menar dock några av intervjupersonerna att olika elever blir populära beroende på aktivitet; för 

det är sällan någon elev är dominerande på allt. Detta kan kopplas till Bourdieu på så sätt att fältet 

idrottslektioner i själva verket består av flera underfält, för vilka det krävs olika typer av habitus 

för att bemästra. Ett par intervjupersoner framhäver dock att det ofta är samma elever som är 

duktiga på de flesta idrottsaktiviteter, även om det varierar något beroende på aktivitet. Det finns 

således ingen konsensus kring om det i stort sett är ett och samma habitus som krävs för att 

prestera väl inom idrottslektionens hela breda fält eller om det beroende på aktivitet krävs olika 

typer av habitus. Hur som helst menar idrottslärarna att ju fler aktiviteter en elev är duktig på, 

desto troligare är det att denne förvärvar popularitet genom duktighet. Att vara duktig på 

idrottslektionen kan höja en elevs totala popularitet och status hos de andra eleverna trots att 
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denne individ utanför idrottens sfär inte anses som populär, menar några av informanterna.  

 

Att elever som är duktiga på idrottslektionen kan vinna popularitet från resten av klassens elever 

visade sig även tydligt under våra observationer. I vår första observation utmärkte sig framförallt 

en av killarna av sin duktighet på fotboll. Han “dribblade 4 personer och gjorde sedan mål. Folk 

från bänken jublade och skrek hans namn: ‘Bra Anton!’” (Observation 1). När sedan Antons lag 

fick en frispark ville läraren att en av tjejerna skulle slå den. Killarna ville dock att Anton skulle 

få ta den, vilket han också tillslut gjorde. Anton var duktig på många av idrottslektionens olika 

aktiviteter och vi märkte att han också vann mycket popularitet av detta och att de andra eleverna 

ville vara i samma lag som honom. Ingrid delade dock med sig av en erfarenhet som berättar att 

det inte är säkert att de duktiga tycker det är roligt att utöva sin favoritidrott på idrottslektionen: 

 
Det är några få klasser där det tyvärr är några få pojkar som är utmärkande negativa, som tycker att 

det är tråkigt på idrotten för att man inte får spela fotboll eller innebandy. Och när vi väl spelar 

fotboll så spelar vi efter lärarens regler [...] det ska vara lika och anpassas efter alla och då tycker 

dom att det är sjukt tråkigt. Så en del vill inte vara med. 
 

Det är tydligt att Anton inte var en sådan elev som Ingrid här beskriver. Han verkade istället 

trivas väldigt väl med att få glänsa. Att det ändå förekommer att duktiga elever tycker det är 

tråkigt att utöva de aktiviteter som man är bäst på tror vi i grund och botten beror på att eleverna 

tycker det är viktigt att vara populär. Peter säger: 

 
Frågar man dom så är det jätteviktigt (Att känna sig populär).... Många gånger tror jag att det finns ju 

elever som kanske inte presterar så bra i klassrummet, idrottshallen är deras arena och dom får en 

chans att glänsa. 
 

Man kan tänka sig att det finns ett antal begränsade sätt för en elev att vinna popularitet på, varav 

ett kan vara genom att glänsa i den idrott som man är duktig på. Om läraren då anpassar lektionen 

så att chansen att glänsa mer eller mindre går förlorad, eftersom att alla ska med, så tror vi att 

eleven tycker det är tråkigt och frustrerande eftersom att hen inte får utlopp för sin fulla potential. 

Med Goffman-termer kan vi säga att eleven inte, med sina klasskamrater som publik, får spela 

upp det framträdande som denne kan, och så gärna skulle vilja eftersom att det på ett positivt sätt 

hade kunnat påverka dennes sociala ställning inom gruppen. 

 

På frågan om popularitet genom duktighet kan hänga med utanför idrottslektionens sfär är 

intervjupersonerna något splittrade. Ingrid och Olle pratar om att elever som är duktiga på vanligt 

förekommande sporter som även utövas på raster lättare kan vinna popularitet genom duktighet 

eftersom att de syns oftare i sitt esse. Ingrid svarar på frågan om popularitet kan hänga med till 

andra fält från en idrottlektion: 

 
Ja, absolut. Medan om du är konståkare så är det svårare att prestera på rasterna liksom och vinna 

popularitet där eller vad man ska säga. 
 

Konståkning är en idrott som är svår att visa upp för sina skolkamrater och därför är det genom 

denna idrott svårare att vinna popularitet genom duktighet än till exempel en elev som spelar 

fotboll. Generellt så anser Ingrid trots allt att det är möjligt att popularitet genom duktighet på 

idrottslektionen kan hänga med till andra fält. Intervjupersonerna är dock inte helt överens om 

detta. Även om Peter anser att en elev som blivit populär genom idrotten kan ta med sig denna till 
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andra sfärer i skolan tror han detta endast är ett tillfälligt uppsving i statushierarkin, eftersom att 

barnen glömmer fort. Göran menar vidare att bestående popularitet främst har sin grund i en viss 

typ av personlighet snarare än i en viss typ av duktighet; att vara duktig på en sport medför inte 

automatiskt popularitet, och tvärtom, att någon som är populär sen tidigare men sedan visar sig 

vara dålig på idrottslektionen behöver inte på grund av detta förlora sin popularitet. 

 

I ett litet mer vidsynt perspektiv vill vi poängtera att det inte är självklart att PGD är 

förekommande i alla klasser. Istället skulle popularitet snarare kunna uppnås genom att inte 

inte vara duktig på idrott
4
. Detta är något som lyfts fram av Peter som menar att det inte är 

självklart att de elever med hög popularitet i en klass är sådana som presterar bra på 

idrottslektionerna. I sådana klasser menar han att det skulle vara svårt att bli populär genom att 

vara duktig: 

 
Medan där det finns klasser också…dom med hög status inte är så dominerande på idrottslektionerna. 

Och då blir det lite mer, ja dom ska vara lite mer ”laid back” och coola och dom ska liksom inte ta ut 

svängarna så mycket på idrottslektionerna. Då är det de som är hög status och är det nån som 

verkligen ger järnet, ja då är det dom som är lite normbrytande. 
 

I vissa klasser anser Peter alltså att det är problematiskt för eleverna att ge järnet på 

idrottslektionerna eftersom att de populära eleverna inte gör det, och inte heller överhuvudtaget 

bryr sig om att försöka prestera väl. Peter pekar här på att nyckeln ligger i att elever i sådana 

klasser inte vågar satsa eftersom att detta beteende ses som normbrytande. För om de gör det så 

riskerar de att sänka sin popularitet och hoppa ned flera steg i klassens statushierarki. Vad detta 

tyder på är att det är de populära i klassen som sätter standarden för klassens övriga elever för 

vad det är som gäller, det vill säga hur man ska bete sig. Är de populära eleverna, eller någon av 

dem, duktiga på idrottslektionerna så sätter de normen för resten av klassen att man här ska 

kämpa hårt och försöka prestera väl. Utifrån detta menar Peter att det är viktigt att jobba med de 

populäras attityd och vinna deras förtroende så att man får dem att vilja prestera väl eller 

åtminstone kämpa hårt på idrottslektionerna. Detta, menar han, skulle medföra att resten av 

klassen skulle ta efter denna kämparmentalitet. Adler och Adler (1998:38) menar att det är viktigt 

för barn att uppnå så hög popularitet som möjligt. För att erhålla denna eftersträvade popularitet 

är det av stor vikt att eleven får tillträde till en grupp eller klick som av andra anses besitta hög 

status. Dessa klickar är exkluderande till sin karaktär och tar bara in medlemmar som uppnått 

uppsatta kriterier, varför det är viktigt för en elev som vill ingå i gruppen att anamma de normer 

och beteenden som här är gällande. Det är av yttersta vikt att hålla sig på god fot med ledaren i 

gruppen för att inte riskera att förlora sin position i statushierarkin. Ett sätt att göra detta på är 

således att imitera ledarens beteende och åsikter (ibid.:56-57). Är således normen i gruppen att 

man ska vara duktig på idrott kommer resterande medlemmar att anamma detta, och omvänt; är 

normen istället att idrott är något löjligt så kommer gruppen följa även denna värdering. Det är 

således de elever med högst popularitet och status som sätter standarden för övriga medlemmar 

hur de ska bete sig. 

 

                                                           
4
 Att populära elever ska inneha en låg grad av duktighet är någonting som också känns igen från tidigare forskning 

(Adler & Adler, 1998), om än inget som denna uppsats berör, i att pojkar riskerar erhålla låg popularitet om de är 
duktiga i skolan. Samma mekanismer, vilka i texten här beskrivs, som gör en elev som är dålig på idrott populär tror 
vi är verkande även vad gäller det negativa sambandet som i vissa fall tycks finnas mellan låga betyg och hög 
popularitet. 
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Slutligen är det på sin plats att koppla ihop PGP och PGD i det avseendet, vilket redan kort 

berörts, att bestående popularitet erhålls i högre grad genom en viss typ av personlighet och i 

lägre grad genom ens duktighet. Flera intervjupersoner är inne på detta och vi ämnar här belysa 

varför det är rimligt att de har rätt; nämligen att popularitet genom duktighet förvisso är 

förekommande, men att det i detta fall sällan handlar om bestående popularitet över tid. För det 

första så menar de flesta idrottslärare att det är sällsynt att en elev är den mest framstående i alla 

idrottslektionsaktiviteter eftersom att dessa är av många olika karaktärer. En elev blir således 

populär under en idrottslektion som består uteslutande av att exempelvis spela fotboll, men denna 

popularitet kan mycket väl vara försvunnen när det veckan efter istället handlar om lekar eller 

redskapsgymnastik. Visst kan ett och annat undantag påträffas, och då är möjligtvis denna elev 

populär på idrottslektion efter idrottslektion. Men, för det andra, så är det inte säkert, vilket 

påpekas av flera informanter, att denna popularitet hänger med även utanför idrottslektionens 

fält. Ens prestationer på idrottslektioner är kontextbundna på så sätt att det endast sker där och 

just då. Ens personlighet, å andra sidan, hänger med i alla kontexter där man vistas. I termer av 

Bourdieu skulle vi därför hävda att det, för ens popularitets skull, är viktigare att ha habitus för 

det sociala samspelet snarare än habitus för hur man presterar väl på idrottslektioner. En 

tankegång värd att notera kan dock vara följande: det kanske inte går att tala om en generell 

personlighet som passar väl in i alla olika sociala fält? Kanske kan det istället vara så att olika 

situationer tar fram olika personligheter från en och samma person. I så fall blir det inte lika stor 

fördel med att ha en god känsla för det sociala samspelet framför att ha en god känsla för hur man 

presterar väl på idrottslektionen. Detta i och med att det då krävs en mängd olika habitus både 

beroende på olika sociala sammanhang och beroende på typ av idrottsaktivitet; alltså inte bara för 

det senare. Här kan även Goffman anföras då han talar om att olika masker och roller tas i bruk 

beroende på kontext och vad som eftersträvas. En människas personlighet visar sig alltid i, och 

påverkas alltid av, en kontext (Goffman, 2009:15-17). Dock, som tidigare tagits upp så menar 

informanterna generellt att PGP är mer bestående än PGD, varför slutsatsen här ändå blir att 

personlighet är en mer optimal metod för att erhålla en hög grad av popularitet. 

 

Detta tema avslutas genom att framhäva två specifika exempel på duktiga tjejer. Att dessa 

extremfall som vi fått oss berättade handlar om tjejer är något besynnerligt, eftersom att flera 

intervjupersoner menar att det man oftast angående popularitet genom duktighet på 

idrottslektionerna tänker på är killarna som är bra på bollsport. Detta tyder på att det inte spelar så 

stor roll om det är en kille eller tjej som är duktig på idrott; båda kan uppnå popularitet genom 

duktighet. Marcus säger: 

 
Ja, det var extremt förstår du. Hon var så fenomenalt duktig. På allting. […] Ja, det var en extrem 

variant då att man kunde komma från ingenstans till att vara number one. I alla lägen så ville de då 

leka med henne. Det ville alla..., såväl pojkar som flickor. 
 

Enligt Marcus kan ens duktighet alltså vara en stark bidragande faktor till hur populär man är 

inom sin sociala grupp. Även Elsa framhäver ett specifikt elevexempel. När man ser den 

eleven första gången tror man inte att hon är så duktig som hon är, men hon har visat sig vara 

väldigt duktig på idrotten, inte minst vad gäller bollsport. Genom detta menar Elsa att hon 

vunnit mycket popularitet och de andra eleverna vill gärna vara i samma lag som henne. 

Denna vunna popularitet har inte uppnåtts genom någonting annat än just denna duktighet, 

menar Elsa, och hon gör inte heller mycket väsen av sig och sin skicklighet i motsats till de 

duktiga killarna som gärna skryter om sina prestationer. En elev som blivit populär genom sin 
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duktighet kan ha en personlighet som både kan liknas med en MP- och RP-elev. Förutom att 

vara en PGD-elev ser vi även denna flicka som en RP-elev eftersom att hon inte gör mycket 

väsen av sig och inte skryter om sina prestationer som vissa andra gör. En annan intressant 

reflektion kring denna flicka är om hennes popularitet genom duktighet uppstått på grund av 

just det väldiga i duktigheten, att hon är bättre än de flesta andra i klassen, eller om det beror 

på att hon är duktig på just bollsport, som kanske oftast brukar vara killarnas specialitet. Det är 

svårt att veta vilken orsak som ligger bakom, men det som i alla fall kan fastslås är att det inte 

spelar någon roll om det är en kille eller tjej eller en MP- eller RP-elev; de kan alla uppnå 

popularitet genom duktighet. 

 

Popularitet genom utseende (PGU) 
I det här avsnittet behandlas kläders, idrottsutrustnings samt kroppens betydelse för popularitet. 

Att kläder och utrustning skulle ha betydelse för en elevs popularitet är något som absolut 

förekommer, men som verkar skilja sig åt, både mellan olika skolor samt mellan olika klasser 

inom en och samma skola. Peter berättar om en av sina erfarenheter: 

 
Jag har varit med om situationer där elever inte har velat byta om för att det har varit fel tröja som 

varit nedpackad. Då mörkar de och säger att de inte har några gympakläder med sig när de i själva 

verket har det. 
 

Enligt honom så är alltså klädseln på idrottslektionen långtifrån betydelselös. Beteendet av ovan 

nämnda elev var för läraren observerbart, och det är inte en långsökt tanke att många elever, 

kanske vid varje idrottslektion, går runt och funderar på vad de har på sig, jämför sina egna 

kläder med andras och känner obehag. Om det sker utan ett observerbart beteende, till skillnad 

från i fallet ovan, så har deras idrottslärare inte möjlighet att känna till vad som försiggår i 

elevernas inre. Att klädseln kan vara av betydelse var något som vi även fick erfara under våra 

observationer. Här ett citat från Observation 1: 

 
En flicka sade lite blygt att vi inte fick skratta åt henne och tillade: ”jag har så fula kläder idag” 

[...]Vissa märken vi kunde se var Adidas, Puma, Nike och 5 av killarna hade på sig fotbollströjor. 

Dessa grabbar kom frekvent fram till oss och frågade om vi gillade fotboll. Jag sa att jag gillade FC 

Barcelona och en av killarna skrek ”yes!” medan den andra såg lite ledsen ut. Han hade en Real 

Madrid tröja på sig... 

 

Tidigare forskning (Swain, 2002; Fredin, 2010) visar på att klädseln är viktig för att förmedla ett 

visst budskap om hur man vill framstå inför andra i sin omgivning. I ovan utdrag ur Observation 

1 ser vi att detta även kan vara fallet för dessa observerade elever. Vilket budskap en elev vill 

sända ut beror på vilka denne vill bli populär för. Tydligast klädstil i våra observationer var att 

många killar var iklädda fotbollströjor. Såsom Swain (2002) poängterar så räcker det oftast inte 

endast med att visa upp en viss klädstil, utan personligheten måste även passa ihop med denna 

utstyrsel för att kunna åtnjuta popularitet. Våra elever med fotbollströjor visade sig faktiskt också 

vara de i klassen som var allra duktigast på just fotboll. Dessa fotbollskillar kan tänkas vinna 

popularitet genom sin klädstil inom den egna gruppen men förmodligen inte bland alla elever. 

Detta är i linje med tidigare forskning i att vilka kläder som ger hög status inom ett fält någon 

annanstans kan klassas som lågstatusmarkörer (Fredin, 2010).  

 

Förutom dessa exempel där framförallt fotbollströjorna var viktiga för några av pojkarna verkade 

klädseln inte ha någon överdrivet stor betydelse för de flesta för att vinna popularitet. De allra 
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flesta hade på sig vanliga t-shirts och träningsbyxor och vi såg inte allt för många märkeskläder. 

Denna bild av att klädseln inte spelar så stor roll för elevernas popularitet togs även upp av 

många av intervjupersonerna. Elsa säger att varken kläder eller utrustning på idrottslektionerna på 

hennes nuvarande skola är av någon större betydelse för elevers status och popularitet. Hon 

berättar dock att detta varit annorlunda på den tidigare skola hon arbetat på. 

 
”Då hade jag på mig ett par Asics-skor när jag jobbar, och så hade jag ett sånt här adidas-ställ på 

mig. Och då var det en kille som tittade på mig och så sa han ’Meh?! Blandar du märkena?!’” 
 

I det här citatet kan man utläsa en bestämd medvetenhet hos killen som yttrade sig förvånat 

över Elsas klädesval. Där hon arbetar nu är det inte alls på det här viset, utan eleverna blandar 

kläder och märken hur som helst. Så länge kläderna är hela och rena är det ingen som blir 

retad på grund av sin utstyrsel. Därför anser hon sin skola vara väldigt accepterande. Detta 

yttrande är även i enlighet med många av övriga intervjupersoners bild av sin respektive skola. 

Peter framhäver dock att en viss risk kan finnas att bli retad om man har kläder på sig eller 

utrustning med sig som förorsakar negativ uppmärksamhet. I detta fall menar han att det 

uteslutande är de som redan är populära och har hög status som sätter ribban för vad som är 

okej och inte. Ingen klankar heller ned på någon populär elev, utan det är uteslutande någon 

bland de övriga eleverna som får ta sådana smällar. Här kan det också vara frågan om 

grupptryck. Om en populär elev negativt börjar kommentera någon annans utstyrsel så finns 

risken att flera andra hakar på eftersom de, menar Peter, då ser en chans att höja sin egen plats 

i statushierarkin. Dessutom tänker vi att en anledning till att en populär elev med högt 

anseende angriper en mindre populär elev är att denne vill befästa sin placering i 

statushierarkin, vilket blir fallet om flera andra efterapar hens beteende (se även Adler & 

Adler, 1998:61-62). Apropå detta talar Goffman om att det är viktigt för en aktör att bete sig 

på ett sådant sätt så att de övrigas beteende kan kontrolleras i enlighet med vad man i en 

situation ämnar uppnå. Det gäller helt enkelt att få dem ”att självmant handla i 

överensstämmelse med hans plan” (Goffman, 2009:13). Applicerat på fallet ovan kan sägas att 

den populära elevens mål var att ytterligare stärka sin ställning, och hen visste att de eleverna 

hen önskade vara populär inför skulle haka på beteendet genom att klanka ned på personen 

med fel utstyrsel. 

 

För alla intervjupersoner gäller följande: om deras skola exempelvis anordnar en friluftsdag 

där eleverna ska åka skridskor så erbjuds eleverna att låna utrustning om de inte själva har 

någon. Detta leder såklart till en observerbar skillnad mellan de som har och inte har egen 

utrustning. Frågan är av vilken betydelse en sådan skillnad är. Samtliga intervjupersoner 

menar att det förekommer att en elev som har fina saker, som kläder, skor eller en 

innebandyklubba, åtnjuter beundran från övriga elever i klassen, och på så sätt höjer sin 

popularitet. Men vad gäller det omvända, det vill säga kan en elev bli utstött eller retad på 

grund av att inte ta med sig egen utrustning? Intervjupersonerna är så gott som eniga över att 

en sådan elev i regel inte blir utstött eller behandlad på något annat negativt sätt. Peter är dock 

av en något avvikande åsikt då han anser att elever med hög status har makten att reta andra 

elever som har sämre utrustning eller fula kläder, men poängterar att detta inte är vanligt 

förekommande. Följaktligen skulle man kunna föreslå att det går att köpa sig till popularitet, 

men att inte köpa de senaste kläderna eller utrustningen är likväl inte förenat med en hög risk 

för att bli o- eller impopulär. Bourdieus begrepp ekonomiskt kapital (Broady, 1998:14-16) 

verkar således i föreliggande studie endast ha en låg grad av relevans för låg- och 
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mellanstadieelevers popularitet. Elever som ackumulerar högt ekonomiskt kapital kan förvisso 

åtnjuta en högre grad av popularitet hos sina jämnåriga, samt tilldelas en högre position i 

statushierarkin. Däremot verkar det inte vara fallet att en elev förlorar sin ställning eller 

popularitet på grund av en låg grad av ekonomiskt kapital. Detta ser ut att medföra att endast 

samhällets rika invånare kan ackumulera popularitet genom denna kapitalform. 

 

Det är inget kontroversiellt påstående att det inte finns något annat skolämne där ens fysik spelar 

så stor roll som den gör i idrotten. Idrottsaktiviteter kan förvisso vara av olika karaktärer 

medförande att, åtminstone till en viss grad, olika kroppar kan lämpa sig olika väl för olika 

aktiviteter. Men det är intervjupersonernas uppfattning att för det allra mesta är det, för att 

prestera så bra som möjligt, fördelaktigt att ha en stark och smidig kropp tillsammans med en god 

kondition. Vidare har vi tidigare talat om att en nyckel för popularitet genom duktighet är att man 

vid upprepade tillfällen och vid olika typer av aktiviteter visar prov på att vara duktig. Att gång 

på gång prestera på topp torde vara svårt att åstadkomma om man inte har en för detta väl 

anpassad kropp. Har man detta kan man också prestera väl, och på så sätt även erhålla popularitet 

och en hög plats i den sociala rangordningen. 

 

Utöver en atletisk kropp är det väl värt att fråga sig om inte även skönhet i sig kan vara en 

popularitetshöjande faktor. Inte minst har tidigare forskning från Adler & Adler (1998:50) funnit 

att så är fallet särskilt bland flickor. Flera av intervjupersonerna säger dock att eleverna ännu är i 

såpass unga åldrar, att utseendet inte är av alltför betydande vikt för deras popularitet. Några 

framhäver dock att det kan vara svårt för överviktiga elever att hävda sig på idrottslektionerna. 

En sådan elev vinner därför svårligen popularitet genom duktighet men, som flera 

intervjupersoner nämnt, kan denne ändå vara populär genom att generellt vara omtyckt (RP-elev) 

eller kaxig (MP-elev) som person hos de andra eleverna, eller genom att vara duktig på någonting 

annat än idrott. Flera intervjupersoner menar vidare att även om en elev är överviktig så är det 

ändå ovanligt att denne blir retad eller mobbad på grund av detta. Det blir dock svårare att uppnå 

hög popularitet jämfört med elever med mer vältränade kroppar. 

 

Avslutningsvis vill vi föreslå en liknande princip som tidigare i detta avsnitt angavs, men nu 

applicerat på fysiska attribut istället för konsumtion av idrottskläder och utrustning. Närmare 

bestämt: med en, för idrottsaktiviteter, väl anpassad kropp går det att förvärva popularitet, men 

med en dåligt anpassad kropp erhålls inte automatiskt o- eller impopularitet. 

 

Könsskillnader kring popularitet och statushierarkier 
Flera av intervjupersonerna menar att hur killar och tjejer pratar om popularitet och status skiljer 

sig åt. Killar är mer explicita och talar gärna högt om sina prestationer medan tjejer är mer 

försiktiga i att framhäva sig själva. Peter uttrycker sig på följande vis: 

 
Det är tydligare hos killarna om status och... den typen av konflikter – statusrelaterade konflikter – 

tror jag blir tydligare i många killgrupper. Det finns absolut hos tjejer också... kanske inte i lika stor 

utsträckning men där är det mer subtilt […] Det finns statusgrupperingar bland tjejerna som kanske 

inte alltid kommer upp till ytan och blir tydliga men de finns där ändå, och de är nog väldigt medvetna 

om det själva 
 

Peter verkar alltså tveksam till att statusgrupperingar och konflikter skulle vara färre bland 

något av könen. Däremot antar grupperingarna, grovt uppdelat, två olika former; i killgrupper 
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syns det tydligt medan det i tjejgrupper ter sig mer subtilt. Han tror dock inte att detta innebär 

att tjejerna själva skulle vara mindre medvetna om rådande statusgrupperingar. Det är inte för 

dem det är otydligt och subtilt, utan för utomstående som han själv som bara träffar eleverna 

två gånger i veckan. 

 

Tidigare har vi varit inne på vad som händer då en nykomling dyker upp i ett socialt 

sammanhang, vilket är relevant att här ta upp i ett könsskillnadsperspektiv. Intervjupersonerna 

pekar på att tjejgrupperingarna kan vara lika exkluderande mot nykomlingar som killarna är, 

men att skillnaden här ligger i att tjejer utesluter andra mer subtilt och osynligt medan killarna 

istället gör det mer öppet. Således är det svårare att upptäcka hur tjejer utesluter andra från 

sina grupper. Liknande skillnader föreligger, enligt intervjupersonerna, vid mobbning, då 

killar ofta använder fysiskt våld medan det bland tjejer är mer skvaller och andra subtila 

taktiker som används. 

 

I dessa två stycken ser vi någonting som mer eller mindre löpt som en röd tråd genom alla våra 

intervjuer. Killarna tar plats och visar ofta öppet vad de tycker. Hellre än att smyga med vem 

de föredrar att vara i samma lag som på idrottslektionen eller vilka som mer allmänt får ingå i 

deras grupp så säger de det rakt ut. I några intervjuer kom det fram att tjejer oftare har en 

bästis eller en bästisgrupp med få medlemmar medan killar oftare är medlemmar av flera 

olika, mindre beständiga, grupper. Det finns således ingen anledning att tro att tjejer skulle 

vara mindre exkluderande i sitt beteende. Istället tror vi, precis som informanterna, att det 

handlar om olika taktiker för ett och samma syfte. Till skillnad från killarna lägger sig tjejer 

till med beteenden såsom skvaller, viskningar, tal med nedlåtande tonläge och diskreta 

kroppsspråk. Det skulle således kunna sägas att det finns två olika sätt att kommunicera, av 

vilka det ena anammas av killarna och det andra av tjejerna. Goffman undersöker förvisso inte 

några könsskillnader men det är ändå tillämpligt att återkoppla till honom eftersom han talar 

om just två olika sätt att kommunicera: det ena har att göra med vilka ord aktören eller teamet 

yttrar medan det andra gäller hur dessa ord uttrycks, inför vilka och vilket kroppsspråk som 

används (Goffman, 2009:16-17). Det förstnämnda är enkelt för publiken att kontrollera medan 

det andra är desto svårare, vilket passar in med idrottslärarnas uttalanden om att det är svårare 

att lägga märke till tjejers sociala spel med avseende på popularitet och statushierarkier.  

 

Flera intervjupersoner tycker att det finns tydliga könsskillnader vad gäller popularitet genom 

duktighet på idrottslektionerna. Elsa menar att killarna ofta hemifrån får väldigt mycket 

uppmuntran att hela tiden prestera bra medan tjejer sällan har samma press. Även Marcus 

tycker att tjejerna generellt inte verkar tycka att det finns någon slags press i att prestera väl på 

idrottslektionerna till skillnad från många killar. Snarare än press hemifrån framhäver han 

däremot att tjejer generellt är mognare i dessa åldrar, och ibland kan ligga flera år före sina 

jämnåriga killkompisar. Han menar att killarna ibland kan ta för mycket plats så att tjejerna får 

svårt att ta för sig. Ibland låter han därför tjejer och killar ha idrott i två separata grupper var 

för sig. Enligt honom trivs tjejerna bra med detta och deras självförtroende stärks eftersom de 

tar mer plats och inser att de själva kan mer än vad de tidigare trott. Visst finns det tjejer som 

tar för sig även i närvaron av killarna i klassen men skulle en tjej vara så utåtagerande som 

killarna ibland är så är det, konstigt nog menar Marcus, ”väldigt chockerande” både för läraren 

och för övriga elever. Man kan fråga sig varför? Vi tror att det handlar om en generell norm 

som finns i samhället som gör gällande att det är okej för killar att tydligt ta plats och vara mer 

högljudda. Detta är också något som känns igen från tidigare forskning av Adler och Adler 
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(1998:40). De talar om att det, för pojkar att vara populära, är viktigt att kunna uttrycka sig på 

rätt sätt. Vad som är rätt bestäms och definieras till stor del, menar de, av samtida värderingar 

vilka inte minst förmedlas via media
5
. 

 

Ett par intervjupersoner pratar också om att det i vissa klasser kan vara inne eller coolt att inte 

delta under idrottslektionerna, varför de tror att vissa elever ibland säger att de glömt kläder trots 

att så egentligen inte är fallet (jmf temat PGU). I dessa klasser är det ofta de populära eleverna 

som föredrar att sitta bredvid och titta på samt hålla på med sina mobiltelefoner. Peter menar här 

att det är fler killar än tjejer som gör på detta vis. Anledningen tror han är att tjejer generellt har 

svårare att bryta mot skolans regler. Så även om idrott inte är deras bästa ämne, eller om de av 

någon annan anledning skulle vilja slippa idrotten, så dyker de ändå upp på idrottslektionen med 

kläder och deltar. Även detta kunde urskiljas i våra två observationer. Det var flera av killarna 

som undvek deltagande genom att sätta sig på en bänk när de tyckte att en övning verkade tråkig. 

Alla tjejerna deltog, även fast man märkte på några att de inte tyckte just de idrottsaktiviteterna 

var särskilt roliga. Den här könsskillnaden känns igen från tidigare forskning (Adler & Adler, 

1998:40), angående att populära pojkar, inte flickor, trotsar auktoriteter och bryter mot skolans 

regler. Vi menar att dessa populära pojkar är att beteckna som MP-elever. Det hör sådana elever 

till att ifrågasätta och stå upp inför andra. Det kan även handla om att visa sin makt genom att 

göra det tydligt att ingen, vare sig det handlar om någon annan elev eller en lärare, bestämmer 

över en. Att det var på detta sätt även under våra observationer visar sig i detta utdrag ur 

Observation 1: 

 
3 st killar satt lite längre bak bakom resten av klassen och läraren tyckte att de skulle sätta sig lite 

närmare. De satt dock kvar men var ändå tysta varför läraren kunde fortsätta med sin genomgång 

utan extra tillsägelse[...]Ett av lagen fick frispark och läraren ville att en av tjejerna skulle slå den. En 

av killarna tog den ändå. 
 

Slutligen bör det framhävas en generell könsskillnad som iakttagits i att MP-elever 

huvudsakligen är pojkar. Angående RP-elever är vår uppfattning att det vanligen rör sig om såväl 

pojkar och flickor, men att denna grupp möjligen något oftare består av flickor. 

 
 

 

                                                           
5
 Här kan tänkas att det också alltmer handlar om vilka värderingar och ideal som syns på sociala medier såsom 

Facebook och Twitter, och inte bara är en fråga om vad som syns i traditionella medier såsom TV och film. 
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Avslutande diskussion 
Det här avsnittet består av tre delar. Först summeras kort uppsatsens resultat. Därefter kopplas 

detta till tidigare forskning och teori, och avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser och 

vilka implikationer dessa har för framtida forskning. 

 

Summering 

Popularitet ska framförallt ses som ett gruppfenomen, där varje persons individuella popularitet 

till stor del beror på hur gruppen som helhet värderas av andra. En elev presenterar sig ofta 

utifrån sitt medlemskap i en grupp då hen jämför sig med någon annan, snarare än utifrån 

individuella egenskaper. Popularitet uppstår således alltid i ett socialt sammanhang, det vill säga i 

relation till andra. En populär elev kan endast anses vara det i jämförelse med någon som inte 

anses populär. Olika grupper uppfattas av eleverna som olika populära, och de medlemmar i de 

olika grupperna får själva anamma den popularitet och statusposition som gruppen anses inneha. 

Innan en klass har format tydliga grupperingar handlar det för eleverna om att försöka vinna 

popularitet hos så många som möjligt för att få en stor valmöjlighet vid det kommande formandet 

av grupperingar. Allteftersom eleverna integreras i en grupp så handlar det istället om att försöka 

vinna popularitet och stärka sin ställning inom gruppen. Dessa olika grupper eller klickar sätter 

olika normer för hur man ska bete sig och vara för att en individ ska kunna få tillträde till denna 

gemenskap. När tillträdde fåtts är det alltjämt en fråga om att fortsättningsvis underkasta sig 

gruppens normer, till exempel vilket utseende som är eftersträvansvärt. En elev som är populär 

utifrån vissa egenskaper inom en gruppering uppnår troligen inte samma position inom en annan. 

 

Att vara populär är viktigt för barnen och tydliga statushierarkier finns inom de flesta 

grupperingar. Ofta är det en kamp bland eleverna för att komma så högt upp som möjligt i denna 

hierarki, eller åtminstone för att behålla sin plats. En rad olika strategier kan anammas för sådana 

ändamål, av vilka alla har att göra med att man ska försöka närma sig de som befinner sig 

ovanför en själv i hierarkin och distansera sig från de som befinner sig under. Inte minst handlar 

det om vilken typ av popularitet det är fråga om. 

 

De tre huvudsakliga typerna vi kunnat urskilja är PGP, PGD och PGU. Den första typen handlar 

om popularitet genom individens personlighet vilken i sin tur kan delas in i två underkategorier. 

Den första av dessa personlighetstyper kallar vi för respekterad popularitet (RP). En sådan elev 

karakteriseras av ett snällt, omtänksamt beteende och anses av andra vara en god vän. En annan 

typ av popularitet genom personlighet är machopopularitet (MP). En sådan elev vinner ofta 

popularitet genom att övriga elever känner rädsla för denne istället för att de egentligen genuint 

vill vara hens vän. En MP-elev karakteriseras vidare av ett kaxigt och tufft beteende och sätter sig 

ofta mot auktoriteter. De två andra typer av popularitet är popularitet genom duktighet (PGD) och 

popularitet genom utseende (PGU). En PGD-elev är någon som vinner popularitet genom att vara 

duktig på idrottslektionen genom att visa upp sin atletiska förmåga, medan en PGU-elev är någon 

som vinner popularitet genom sitt utseende, vilket också inkluderar att ha rätt klädsel och 

idrottsutrustning. Popularitet genom duktighet är något som förvärvas från idrottslektionen, och 

kan i vissa fall höja en elevs totala popularitet även utanför fältet idrottslektioner. Det här är dock 

inte alltid fallet och det har istället visat sig att PGP är mer bestående än PGD, det vill säga att en 

elev som är populär på idrottslektionen på grund av sin personlighet även kommer vara populär i 

övriga fält i högre grad än en PGD-elev. Angående PGU är ett viktigt resultat att det genom att 
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vara mån om sitt utseende och ha rätt klädsel eller utrustning går att höja sin popularitet medan 

det dock är svårare att sänka sin popularitet genom att inte vara mån om sitt utseende.  

 

Till sist är något som uppkommit om könsskillnader kring popularitet och statushierarkier att 

statushierarkier och gruppkonflikter syns tydligare hos killarna än vad det gör hos tjejerna. Det 

har även visat sig att killarna i större utsträckning trotsar auktoriteter såsom deras idrottslärare än 

vad tjejerna gör, vilket kan förklaras med att flickor generellt har svårare att bryta mot skolans 

regler. 

 

Relation till teori och tidigare forskning 

Popularitet är ett fenomen som alltid visar sig mellan och inom grupper. En elev kan bara vara 

populär om det finns andra som är mindre populära. Det här kan ses som en distinktion likt den 

Bourdieu talar om angående smak och avsmak. I olika typer av grupper gäller olika typer av 

smaker; vad som är smak i en grupp kan således vara avsmak i en annan (Bourdieu, 1994:250-

251). Oavsett vad som är den rätta smaken så skapas ett system inbegripandes ett vi och de-tänk. 

Bourdieu menar att de dominerande inom ett fält försöker skydda sin högstatusställning mot de 

dominerade genom att använda konservativa strategier, medan de dominerade i sin tur anammar 

mer radikala strategier, till exempel att bryta mot gällande konventioner (ibid.:83-85). Detta är 

något vi inte sett mycket av i föreliggande studie. Närmare bestämt har en sådan uppdelning av 

konservativa respektive radikala strategier endast kunnat urskiljas avseende en aspekt: den att de 

elever som är näst bäst på en idrottsaktivitet kämpar allt de kan för att vinna medan de som är 

bäst tillåter sig att ta det lite mer lugnt då de ändå vet att de är bäst. Med undantag av detta vill vi 

påstå att kampen om popularitet och status bland här undersökta elever snarare handlar om att 

anpassa och foga sig efter de redan mest populära eleverna än det handlar om att utmana dessa. 

Anledningen till detta kan möjligen finnas svar på i annan teori och tidigare forskning. Adler och 

Adler (1998:60-62) talar som tidigare nämnts om att klickarna är hierarkiskt indelade. Varje 

medlem vill uppnå en högre statusposition inom den egna gruppen och ett taktiskt 

tillvägagångssätt för att uppnå detta är att bli vän med någon av klickens populäraste medlemmar. 

Detta ofta genom att försöka imitera deras beteenden, stilar och åsikter. En förklaring skulle 

också kunna hämtas från Goffman. Han menar förvisso att aktören försöker idealisera sig själv 

och få publiken att definiera situationen såsom hen själv vill. Men det är inte säkert att aktörens 

mål är av ren egoistisk karaktär som i att hen till varje pris vill framställa sig själv i så god dager 

som möjligt. Istället handlar det i många fall också om att framträda på ett sådant sätt som känns 

naturligt för en själv och harmonierar med publikens förväntningar (Goffman, 2009:26). En elev 

som inte tillhör de populära kan således få svårt att ändra sin position eftersom att det skulle 

krävas att hen agerade på ett sätt som är ovant för en själv och som skulle förvåna publiken. 

 

Olika grupper sätter olika normer för hur en individ ska vara och bete sig vilket kräver att man är 

medveten om dessa uppsatta kriterier för att kunna få inträde till en eftertraktad gruppering samt, 

när väl medlem däri, försöka få en bra position inom gruppen. Det gäller alltså att inneha en 

känsla för spelet, eller som Bourdieu kallar det: habitus. Det gäller därtill att ens habitus inom ett 

givet fält ska vara högt värderat för att man ska kunna öka på sitt symboliska kapital och därmed 

öka i sin popularitet och status inom gruppen. 

 

Att ens personlighet, duktighet och utseende är av betydelse för ens popularitet är något som tas 

upp i all presenterad tidigare forskning (Adler & Adler, 1998; Berg & Lovereus, 2010; Fredin, 

2010; Swain, 2002). PGP, PGD och PGU är alla utformade begrepp av författarna till den här 
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uppsatsen, men begreppen motsvarar egentligen i stort sett vad som behandlats i tidigare 

forskning på området. Anledningen till att de här inkluderats är att de fungerat som ett stöd och 

en röd tråd uppsatsen igenom. Eftersom att popularitet är ett svårfångat fenomen så tror vi att 

begrepp likt dessa är viktiga verktyg för förståelsen av de olika meningar som lärarna kan 

tillskriva termen popularitet, både för oss själva som författare men inte minst för läsaren. 

 

Vad gäller PGP så delas denna som sagt upp i RP och MP. Att elever kan vara populära genom 

att inneha så motsatta personlighetsdrag är ingenting främmande i förhållande till tidigare 

forskning. Adler & Adler (1998) tar till exempel upp att elever både kan bete sig kaxigt och dumt 

åt såväl som snällt och omtänksamt för att bli populära. Vilken metod som ska anammas beror på 

en mängd olika faktorer, såsom skola, klass, grupp och situation. I en grupp som värdesätter 

idrottsprestationer eller utseende är, förutom personligheten, PGD respektive PGU av stor 

relevans. Ovan resonemang i detta stycke går även bra att koppla till Goffman då han talar om att 

det gäller att anpassa mask och roll beroende på situation (Goffman, 2009:27). 

 

För att koppla samman PGP med könsskillnader så har det visat sig, i enlighet med tidigare 

forskning (Adler & Adler, 1998:38-55), att MP-elever generellt är killar medan RP-elever kan 

vara såväl killar som tjejer men att denna grupp i störst utsträckning utgörs av tjejer. Anledningen 

till detta kan vara att normerna generellt skiljer sig åt för hur en kille respektive tjej ska vara och 

bete sig. Detta kan bero på biologiska skillnader men kanske framför allt på hur de olika könen 

socialiseras in i samhället. Några intervjupersoner tog exempelvis upp att många killar pushas 

hemifrån att hela tiden idrottsmässigt prestera väl och våga ta för sig. Tjejer å sin sida har 

knappast mindre press över sig, men förmodligen tar denna sig ett annorlunda uttryck där 

utseende och akademiska prestationer värderas högt. 

 

Slutsats och implikationer 

I inledningen talade vi om att skolan är en arena där elever interagerar och till stor del skapar sin 

sociala identitet. I resultatdelen framgick det att idrottslärare ansåg att popularitet och status är ett 

essentiellt inslag i låg- och mellanstadieelevers identitetskapande och hur de vill bli betraktade av 

andra, och kanske syns detta tydligare på fältet idrottslektioner än på något annat av skolans fält. 

Frågan är vilka det är viktigt att bli populär inför, och därmed när det är som viktigast att anpassa 

sitt beteende för detta syfte. Enligt informanterna är eleverna högst medvetna om det sociala 

spelet som råder i fälten och agerar utifrån detta på det sätt som de tror bäst medför ökad 

popularitet och symboliskt kapital, för att därmed uppnå en högre position i statushierarkin. 

Något som visat sig är att killar ofta trotsar auktoriteter såsom deras lärare på grund av att det är 

viktigt för dem att uppvisa en cool attityd och inte utan vidare underkasta sig regler som bestämts 

av andra. Tjejer i sin tur har svårare att bryta mot skolans regler. Något som exempelvis visar sig 

i att de på idrottslektionen dyker upp och deltar även om de inte tycker om aktiviteterna i fråga. 

Anledningen kan vara att det för tjejer är statushöjande att prestera bra i skolan, medan detta är 

något som för killarna tvärtom kan vara statussänkande. 

 

Avslutningsvis diskuteras föreliggande uppsats implikationer. Något som i denna studie framträtt 

är att popularitet och status ofta ständigt är närvarande fenomen redan bland barn i låg- och 

mellanstadieåldrarna på idrottslektionerna. Kampen om popularitet riskerar leda till exkluderande 

av elever som inte här lyckas särskilt väl. För alla inblandade, från de minst till de mest populära, 

kan det vara en psykiskt påfrestande kamp. En praktisk implikation är således att det är viktigt att 

idrottslärare såväl som övriga lärare har en viktig del i att belysa för eleverna hur det sociala 
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samspelet tar sig i uttryck och vad alltför starka grupperingar kan leda till. Ju mer uppfostrande 

roll en idrottlärare antar i detta avseende, desto bättre tror vi att elevernas välmående blir 

eftersom att den sociala interaktionen förflyter utan lika många konflikter. Inte bara kommer 

atmosfären och välmåendet i klassrummet att öka, utan den sociala identiteten tas med för resten 

av livet. 

 

För framtida forskning skulle ett flertal intressanta perspektiv vara av intresse. För det första vore 

det naturligtvis intressant att genomföra en studie med liknande frågeställningar men att som 

metod istället använda elevintervjuer för att se hur de själva uppfattar popularitet och status. För 

det andra vore det intressant att jämföra hur sådana fenomen skiljer sig åt mellan skolor som 

differentierar sig vad gäller aspekter såsom socioekonomiska förhållanden eller geografiska 

områden, till exempel en skola på landsbygden kontra en skola i storstaden. För det tredje tror vi 

det vore givande att vidare studera popularitet och status utifrån här fastslagna begrepp, det vill 

säga PGP, PGD och PGU, för att dessa fenomen strukturerat ska kunna studeras samt för att 

bättre kartlägga vad popularitet och status innebär för barn i dessa åldrar. För det fjärde har vi 

funnit det intressant och givande att genomföra både intervjuer och observationer. Det som 

framkom under intervjuerna bekräftades i stor del av våra observationer. Vissa aspekter framkom 

emellertid endast i någon av angreppssätten, varför denna trianguleringsmetod gav oss en bredare 

förståelse för fältet. Därför rekommenderas även framtida forskning inom detta område att 

kombinera dessa två kvalitativa tillvägagångssätt. 

 

Slutligen kan det vara viktigt att inte endast studera elevernas popularitetsvärld i ett fält eftersom 

att det som händer inom ett fält ofta påverkas och hänger samman med vad som händer inom 

övriga fält, vilket framtida forskning, oavsett inriktning, bör ta i beaktande. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Tema Frågor Utvecklade frågor 

Bakgrund Ålder?  Utbildning? Yrke? Varför blev du idrottslärare? 

Vad tycker du om ditt yrke? Hur 

länge varit idrottslärare? 

Status och popularitet På IL, kan du urskilja popularitet 

– syns det vilka som är mer och 

mindre populära? Isf, på 

vilket/vilka sätt? Tror du det är 

viktigt för barnen att vara 

populära/ha hög status? 

Viktigt/möjligt vara populär hos 

många eller räcker det att vara 

populär bland få? Kompisars 

betydelse – viktigt med stor 

kompiskrets? Utseende? Attityd 

(t ex snäll vs tuff)? 

 

Skolmiljö & Lärarens 

roll 

I vilket slags område ligger 

skolan? Hur upplever du 

atmosfären mellan elever på 

skolan? Hur är 

klassammanhållningen? Skillnad 

mellan olika klasser? 

Skiljer sig atmosfären mellan 

olika klasser? Isf, avspeglar 

detta sig i statusjakt? Kan du 

som pedagog påverka hur 

eleverna grupperar sig och 

skapar statushierarkier? Gör du 

det?  Uppfostrarroll? 

Utseende/Idrottskläder/U

trustning 

Hur viktigt är utseendet för att 

bli populär? På vilket sätt? Vad 

krävs i skolan av 

klädsel/utrustning för att delta i 

idrottslektioner och 

fritluftsdagar? Upplever du att 

vilka kläder/utrustning eleverna 

har under idrotten är 

betydelsefull för barnen? Tror du 

att kläder/utrustning bidrar till 

popularitet/o-, impopularitet? 

Rådande trender? Senaste 

sakerna? Särskilda märken? 

Kostar det som ger popularitet 

mer? Är det ok med gamla/slitna 

kläder/utrustning? Ger det som 

är dyrast alltid mer status? 

Händer det att någon blir retad 

för att de inte har ”rätt” kläder 

eller utrustning? Har skolan 

behövt hjälpa någon elev att få 

rätt kläder/utrustning? 

Duktighet & Upplever du att barn som är Lätt för att lära? Skillnader 
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könsskillnader duktiga på idrott är mer 

populära/har högre status? 

mellan olika aktiviteter? 

Skillnader mellan kön – skillnad 

på hur man blir populär som 

kille? Som tjej? Talar killar och 

tjejer olika om detta? 

Idrott kontra övriga 

ämen 

Vad är utmärkande för en 

populär elev på idrotten? Finns 

det någon skillnad mot övriga 

ämnen tror du? 

Kan man ha hög status på 

idrottslektioner men inte i övriga 

ämnen eller vice versa? 

 
 

 


