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Sammanfattning 

I den här studien har fem kvalitativa intervjuer genomförts varav fyra av dem med elever och en 

lärare i årskurs 9. Människan - en gruppvarelse har skrivits inom ramen av status och 

rangordning och syftar till att studera hur dessa elever i årskurs 9 grupperar sig och hur man ser 

på varandra i och mellan dessa grupper och även i förhållande till status både mellan och inom 

gruppen. Med hjälp av begrepp som identitet, anpassning, exkludering och känslors betydelse, 

samt teoretiska begrepp av Goffman och Elias och Scotson besvaras detta syfte. Resultatet visade 

på att man var ganska flexibel i grupperingarna i sin egen klass, däremot var de flesta del av en 

mindre grupp som bestod av deras ”nära” vänner. Grupperingarna skedde efter intresse men även 

efter hur länge man känt varandra och betonar betydelsen av ”tiden”. Det skiljer sig mellan två 

typer av status, för gruppen och för individen. I gruppen visades ”tiden” vara statusgivande, hur 

länge eleven varit del av en grupp och för individen var det statusgivande att ”vara sig själv”, 

genuin och äkta.  

Nyckelord: Grupperingar, identitet, status, anpassning, utanförskap, bekräftelse 

 

Abstract 

In this study, five qualitative interviews were conducted, four of those with pupils and one with a 

teacher, in grade 9. Humans - a gregarious creature written in the context of status and hierarchy, 

aims to study how these students in grade 9 are grouped and how you look at each other in and 

between these groups and also in terms of status between and within the group. Using the 

concepts of identity, adaption, exclusion and the meaning of emotions with the chosen theoretical 

concepts by Goffman and, Elias and Scotson the purpose of this study has been answered. The 

results showed that the students were quite flexible between the groups in their class; most of 

them were part of a small group that consisted of their “close” friends. The groupings were made 

after interest but also by how long they had known each other and emphasize the importance of 

“time”. It distinguishes between two types of status, of the group and of the individual. In the 

group it was shown to be “time” that gave status, for how long they have been a group and for the 

individual it was to “be yourself”, genuine and real, that showed to be status rewarding.  

Keywords: Groupings, identity, status, adjustment, alienation, confirmation   
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1. Inledning      

1.1 Bakgrund 

 
“Människor är gruppvarelser – det är få saker vi gör som inte är påverkade av andra eller avsedda att 

påverka andra. Större delen av vårt liv försiggår också i grupper. De är normalt så självklara att vi knappast 

märker att vi påverkas och blir påverkade eller att vi och gruppen förändras över tid. Grupper är på så sätt 

en oundgänglig del av livet, och den mest grundläggande formen av personligt och socialt stöd som finns. 

Det är egentligen nära relationer (familj, vänner, släkt) som återfinns i ett sammanhang som utgörs av 

grupper”.
1
  

 

Citatet ovan ger en bild av den betydelsen gruppen har för individen. Grupperingar och 

tillhörigheten av en grupp, vare sig den är stor eller liten, en eller flera så är man del av grupper 

hela livet. Antingen på jobbet, i hemmet, på fritiden och i skolan, människan har alltid så långt 

man kan se tillbaka i tiden varit del av en grupp och vi har gjort allt från att leka i grupp när vi var 

små till att arbeta i grupp när vi blir äldre. Det som skiljer nu från då är att idag finns det betydligt 

fler grupper med olika identiteter än för 200 hundra år sedan. Idag skiljer sig människans 

värderingar, ålder, erfarenheter, intressen och framför allt mål med livet åt betydligt mer från 

människa till människa än det gjorde förr.  

 

Exempelvis i början på 1800- talet hade man inte lika många möjligheter som nu. Man föddes in i 

en familj och beroende på vad familjen arbetade med så hade man som spädbarn redan en tydlig 

identitet och en grupptillhörighet. En pojke som växte upp i en jordbruksfamilj hade framtiden 

ganska klar för sig. När han var tillräckligt gammal började han hjälpa till i hemmet, en 

utbildning var inte lika viktig eftersom jordbruket och gården skulle han få ta över när hans 

föräldrar var för gamla eller dog. Han gifte sig troligtvis med en flicka i ung ålder, låt säga 17 års 

ålder. Dessutom är det troligt att han ända sedan yngre dagar förstått vilken flicka han skulle gifta 

sig med när tiden var inne. Efter giftermål kommer barn och allt börjar om på nytt. Den här 

mycket förenklade bilden av jordbrukssamhället på tidiga 1800- talet talar så klart inte för hur 

alla familjer såg ut under den här tiden, men om vi ser till den här förenklade bilden och jämför 

den med idag så föds man inte in i en familj på samma sätt, där man får en någorlunda given 

identitet redan från början utan den formas efter livets gång.  

 

Idag har vi större möjlighet att påverka vår grupptillhörighet och vår identitet, för idag står vi 

inför flera val som påverkar vårt formande. För att försöka mer ingående förstå mig på 

grupperingars skapande och formande, samt hur hierarkin ser ut inom grupper och vad som är 

statusgivande och det motsatta, har jag valt att se på ungdomar i årskurs 9 (16 år) och deras 

erfarenheter av detta. I den åldern står man för första gången inför ett av sina första val i livet 

som kan komma att påverka ens framtid och ens utveckling som människa, valet inför gymnasiet.   

                                                           
1
 Nilsson, Björn. (2005). Samspel i grupper, s. 13 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syfte: 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka hur ungdomar i årskurs 9 (högstadiet) grupperar 

sig och hur man ser på varandra i och mellan dessa grupper, samt hur de ser på varandra i 

förhållande till status i och mellan grupperna.  

 

Frågeställningar: 

- Hur är grupperna strukturerade och hur ser rörligheten ut mellan de olika grupperna? 

- Hur viktigt är det att ha hög status i en grupp och vad uppfattas som statusgivande? 

- Hur mycket är eleverna villiga att anpassa sig för att få vara del av en grupp? 

 

1.3  Uppsatsens disposition  

Studien inleds med en kort beskrivning av ämnet som därefter följs av syftet och frågeställningar. 

Efter detta sker en genomgång av tidigare forskning som känns relevant för ämnet samt de teorier 

som jag använt mig av för att analysera mitt datamaterial. Nästa kapitel består av metoddelen där 

jag tar upp tillvägagångssätt, analysmetod och informanter med allt som det innebär. Därefter 

följer resultatkapitlet som innehåller en analys av mitt insamlade datamaterial relaterat till 

teoridelen. Avslutningsvis hittar vi kapitlet diskussion som innehåller en summering utav 

resultatet i relation till tidigare forskning och teori, därtill avslutande slutsatser och reflektioner 

kring vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som valts ut och som kan vara till hjälp för denna studie har framför allt 

koncentrerats på hur inkludering och exkludering av individer i grupper går till. Stereotypifiering, 

identifikation och känslornas betydelse har det också lagts vikt på.  

 

2.1 Exkludering och känslornas betydelse 

I en antologi av Dominic Abrams, Michael A. Hogg och José M. Marques redovisar Jean M. 

Twenge och Roy F. Baumeister om ett 20 talstudier om hur social exkludering påverkar oss 

människor. De kom fram till vilka starka effekter på framför allt beteendet social exkludering har. 

Man kom fram till att social exkludering var något de flesta fruktade och de individer som 

drabbades av utanförskap blev något aggressiva, inte bara mot de som uteslöt dem utan mot alla i 

sin omgivning. Bland annat blev de mindre generösa och mindre hjälpsamma. De tog mer risker 

och fattade fler ohälsosamma beslut. Dessutom visade de sämre prestation på intelligenstest än 

andra elever som var del av en grupp. Det medförde att de blev exkluderade och ännu mindre 

åtråvärda för andra i deras omgivning. Den faktorn de inte lyckades hitta negativa effekter på var 

känslouttryck. Med hjälp av implicita metoder hade det visats att exkluderade eller utstötta 

personer inte visade känslor.2 Detta konstaterande kan vara till hjälp i den här studien genom att 

det ger en slags förståelse för vad det betyder för ungdomar eller människor i övrigt att vara del 

av en grupp och hur de går till väga för att få vara det. Ylva Almquist har i sin forskning kring 

ojämlikhet i hälsa kommit fram till att människor som har låg status i skolan har högre risk att 

drabbas av hälsoproblem som vuxen. Det ger ett tecken på vilken betydelse det har att vara 

omtyckt, ha kompisar och därav vara del av en gemenskap.
3
 Betydelsen av känslor och de 

åtgärder som man kan tänkas ta till för att vara en del av en grupp eller öka sin status i en grupp 

är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Med åtgärder menas att man kanske gör eller säger saker 

man inte riktigt tycker är rätt för att bli accepterad i en grupp eller för att öka sin status. Candace 

Clark förstärker vikten av känslornas betydelse med sin teori om social plats och mikropolitik. 

Hon påstår att man upplever ”social plats genom känslor, och därför är hanteringen av egna och 

andras känslor viktiga redskap för att förhandla om en social plats”. Hon pratar om olika 

strategier bland annat ”me- first” och ”you- first”. För att göra en lång historia kort så handlar det 

om hur man antingen använder sig av andra personer för att höja sin egen position eller status, 

eller att man tonar ner sin egen plats/status för att höja någon annans. Det senare kan man tänkas 

göra för att det som är bra för den andra främjar det gemensamma bästa. För medlemmar av en 

grupp handlar det mycket om samarbete, laganda, likvärdiga relationer och vad som kan tänkas 

vara bra för kollektivet.4 

                                                           
2
 Twenge, Jean M., & Baumeister, Roy F. (2005). “Social Exclusion Increases Aggression and Self-Defeating Behavior 

while Reducing Intelligent Thought and Prosocial Behavior”.  s. 41 
3
 Almquist, http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/barn-som-ar-populara-i-klassen-blir-friskare-vuxna  

4
 Bloch, Charlotte. (2009). ”Akademins lunchrum – mys eller hierarki”. s. 229  

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/barn-som-ar-populara-i-klassen-blir-friskare-vuxna
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2.2 Individens tendens till anpassning  

En individ kan ändra på sig för att bli mer prototypisk för en grupps image och normer. 

Anknytning till andra ger en fysisk känsla av samhörighet.
5
 De här känslorna av anknytning eller 

förlust i en situation är inte konstanta och varierar från tid till tid. Man har beskrivit den här 

längtan efter anknytning/samhörighet som en fysisk reaktion så som hunger, törst och sexuell 

lust, något vi måste få för att kunna överleva och må bra.6 När det handlar om något så 

eftersträvansvärt så kan man förstå att människor anpassar sig för att kunna ta del av det. Det 

grundläggande behov en grupp ger är en slags trygghet. Därför kan förlusten av medlemskapet 

vara väldigt fruktat.7 I gruppen handlar det om att uppehålla hierarkin mellan medlemmarna, där 

alla individer indelas i olika kategorier och roller. Richard Jenkins tar upp det i sin bok Social 

Identity, där han menar att gruppen är mycket svårare att få grepp om för de som står utanför 

gruppen och därför mycket starkare än en enskild individ, och kategoriseringen sker för att vi ska 

kunna se vilka vi själva är kopplade till, vilka vi tror andra är och tvärt om8. En grupp är kanske 

mer komplicerad än vad man tror. Man är inte bara medlem eller inte medlem, utan inom 

gruppen finns en intern statushierarki där varje individ faller in under en kategori. Det är den här 

indelningen och statusförmedlingen som bland annat kommer att understrykas i denna uppsats.9 

John M. Levine (m.fl.) har ägnat sig åt hur man socialiseras i en grupp i fyra olika steg eller 

övergångar: ”entry”, ”acceptance”, ”divergence” och ”exit”. De här stegen förklarar hur 

medlemscykeln för gruppmedlemmar ser ut.10 När man vunnit gruppens förtroende, eller har 

uppnått gruppens ”acceptance”, så kan man enligt Levine (m.fl.) börja sträva efter mer status för 

att få en bättre roll i gruppen, men detta medför även en ständig konkurrens. Därför är det alltid 

någon som åker ner i hierarkin (divergence) när någon annan stiger uppåt.11  

 

2.3 Identifiering och stereotypifiering  

Jenkins skriver om människans identitet i samhället. När man är del av en grupp delar man en 

identitet, vilket gör det enklare för människan att identifiera sig själv och andra både individuellt 

och kollektivt.12 Man kategoriserar in varandra i olika fack beroende på olika faktorer, men den 

här kategoriseringen är självklart inte statiska och kan se annorlunda ut efter ett tag när 

exempelvis nya medlemmar lärt sig regionens regler. Människans identitet är flexibel och aldrig 

helt omöjlig att ändra eller ge en ny riktning. Jenkins tillägger även att det här är en mycket 

                                                           
5 Scheff, Tomas J. (2009). ”Universella behov? Efter Maslow*”. s. 42  
6
 Scheff. (2009). s. 43 

7
 Pickett, Cynthia L., & Brewer, Marilynn B. (2005). “The Role of Exclusion in Maintaining Ingroup Inclusion”. s. 107 

8
 Jenkins, Richard. (2005). Social identity, s. 10 

9
 Levine, John M., Moreland, Richard L., & Hausmann, Leslie R.M. (2005). “Managing Group Composition: Inclusive 

and Exclusive Role Transitions”. s. 138 
10

 Levine., Moreland., & Hausmann. (2005). s. 140 
11

 Levine., Moreland., & Hausmann. (2005). s. 155 
12

 Jenkins. (2005). s. 8 
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värdefull egenskap hos oss människor att vi kan anpassa oss eftersom livet är så oförutsägbart.13 

Ju äldre man blir desto mer förväntas man veta om relationer och kategoriseringar. Det blir 

viktigare att andra vet vem man själv är och att jag vet vilka de andra är. Hur andra ser på mig 

blir allt viktigare med åldern och därigenom blir vänskapen till andra mer känsloladdad.14 Den 

kollektiva identiteten man är del av blir något att vara stolt över för i denna grupp har man något 

som man delar med någon annan. På något sätt liknar man varandra. Men det enda vi egentligen 

har gemensamt med våra medmänniskor är vår skillnad från dem. För att definiera ”oss” måste vi 

även definiera ”dem” och när vi gör det så säger vi ofta något om oss själva.15 Ibland när vi yttrar 

oss om någon annan grupp eller ”dem” så är det stereotyper som vi byggt upp av olika 

anledningar. Bland annat Maria Benedicta Monteiro, Rita Guerra och Margarida Rebelo tar upp 

vilken betydelse stereotyper har för grupp dynamiken. Vad individer i en grupp tror är 

karaktärsdragen som associeras med medlemmarna i en annan grupp är, har enligt denna studie 

en stor betydelse till att forma en mängd känslomässiga reaktioner och åtgärder mot personerna i 

gruppen. Tidigare forskning har visat att vad människor tror att andra i en annan grupp tycker om 

deras grupp spelar stor roll. När man sedan sett vad andra grupper verkligen tycker om en 

specifik grupp stämmer det inte alls överens med vad den här gruppen trodde att den andra 

gruppen tyckte om dem. När gruppen som ska bli bedömd svarar på vad de tror den andra 

gruppen ska säga om dem så är de mer pessimistiska och negativa, än vad den andra gruppen 

visades vara. Det skulle därför vara bra att förmedla vad grupperna egentligen tycker om 

varandra för att skapa ett bättre klimat grupper emellan.16 Jenkins diskuterar också om 

stereotypifiering och summerar det och dess betydelse så här:   

 

“Stereotyping and attribution are important dimensions of classification and identification. A further social 

psychological conventional wisdom suggests that stereotyping, the labeling and classification of collectivities 

in a partial and incomplete fashion, simplifies otherwise excessive information flows in and about complex 

situations”
17

. 

 

Man kan säga att stereotypifiering blir extra märkbart då man har brist på kunskap eller 

erfarenheter om något man trots det tenderar att ha starka åsikter om. 

 

2.4 Aktiviteter stärker gruppen och konflikter till andra grupper  

Carolyn och Muzafer Sherif studerade ungdomar på ett sommarläger, för att se hur konflikter och 

grupperingar uppstod och kunde lösas i samband med olika aktiviteter. I början av lägret fanns 

det ingen tydlig uppdelning av ungdomarna, som inte kände varandra sedan innan. 

Grupperingarna och konflikterna mellan dem uppstod när tävlingar och andra konkurrerande 

                                                           
13

 Nilsson. (2005). s. 84 
14

 Nilsson. (2005). s. 88 
15

 Nilsson. (2005). s. 102 
16

 Benedicta Monteiro, Maria., Guerra, Rita., & Rebelo, Margarida. (2009). “Reducing Prejudice: Common Ingroup 
and Dual Identity in Unequal Status intergroup Encounters”. s. 286  
17

 Nilsson. (2005). ss. 151- 152  
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aktiviteter började på lägret. Olika aktiviteter togs då till av ledarna för att försöka skapa fred och 

vänskap mellan grupperna igen, men de lyckades inte förrän de införde aktiviteter eller skapade 

situationer där gruppernas gemensamma insatser och samarbete krävdes för att lösa problemen. 

Inte förrän de fick ett gemensamt mål att klara av kunde de samsas och konflikterna grupperna 

emellan kunde lösas. Henri Tajfel och Ralph Turner ville i sin tur förstå varför grupper som från 

början varit sams kan skapa ett sådant agg mot varandra. De kom fram till att två grupper som 

egentligen inte skiljer sig åt kommer att i en konkurrenssituation gynna den egna gruppen och 

nedvärdera den andra, trots att skillnaderna egentligen inte är stora.
18

  

 

”De menade att vår upplevelse av vilka vi är (vårt jag eller identitet) har två källor – vi har både en personlig 

och en social identitet. Denna identitet härrör som sagt ifrån de grupper vi tillhör (eller vill tillhöra) och om 

grupperna har hög status får också vi hög status, och därmed stärks självkänslan”
19

.  

 

Håller man inte fast vid sin grupp så kan man riskera att förlora allt som har med gruppen att 

göra, därför ser man till att höja sin egen grupp och trycka ner andra för att bekräfta att ens egen 

grupp är den bästa. Men som exemplet visar kan konflikterna upphöra om de olika grupperna 

strävar efter samma mål och de kan då helt plötsligt acceptera varandra. Gruppen som helhet får 

en roll som är avgörande för att lyckas. På samma sätt finns det olika roller för medlemmarna 

inom gruppen. Man har olika uppgifter och har olika sätt att vara på.
20

 Varje roll har olika grader 

av makt och möjlighet att påverka andra i gruppen. Som Björn Nilsson säger så kan man 

identifiera en person med hög status genom att se vem som värderas högst i en grupp utifrån den 

rangordning gruppen har. ”Statussystemet i en grupp är därigenom kopplat till sociala 

jämförelser”
21

. Man skapar en bild över hur man står i förhållande till andra och jämför sina 

förmågor i förhållande till andra och därefter kan man lokalisera sin egen plats i gruppen.
22

 Patrik 

Aspers hänvisar till Harrison Whites begrepp ”the mirror”, som betyder att man kollar på andra 

för att veta vad som är eftersträvansvärt, och vad man inspireras av hos andra. Alla strävar efter 

att ha en lyckad roll i samhället eller i skolan och att bli accepterad för den.23 Podolny utvecklar 

detta med att betona rollen av status genom att se det utifrån en hierarki mellan producenterna 

och marknaden, vilket i det här fallet är eleverna och skolan. Var man befinner sig i denna 

hierarki påverkar möjligheterna för eleverna (producenterna).24  

 

2.5  Sammanfattande användning 

Den tidigare forskning som jag beskrivit ovan ska framför allt ge mig en förståelse av begrepp 

och andra bakomliggande faktorer som kan ha betydelse för formandet av grupperingar, av 

                                                           
18

 Nilsson, Björn. (2005). Samspel i grupp, ss. 22- 23 
19

 Nilsson. (2005). s. 23 
20

 Nilsson. (2005). ss. 76- 77 
21

 Nilsson. (2005). S. 85 
22

 Nilsson. (2005). s. 85 
23

 Aspers, Patrik. (2001). Markets in Fashion, s. 111 
24

 Aspers. (2001). s. 43, s. 122 
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gruppen och status. Begrepp som varit betydande i denna forskningsdel är dels betydelsen av 

känslor. Candace Clark använder begreppen ”me- first” och ”you- first som kan vara till fördel 

för min analys och hjälpa mig förstå varför vissa är mer försiktiga med att visa sina genuina 

känslor än vad vissa andra är. Hon menar att man gör det som man tror är det bästa för gruppen, 

det som gynnar kollektivet. Här beskrivs både statushierarkins uppbyggnad inom gruppen och 

gruppens betydelse med tanke på vilka knep folk tar till för att upprätthålla den. Andra begrepp är 

identifiering, som gör det möjligt att dela in människor i olika fack.  Denna kategorisering gör det 

enklare att kunna se vilka vi själva är kopplade till och vilka vi tror andra är och vice versa. Maria 

Benedicta Manteiro, mfl, har gett mig förståelse för hur det kan skapas spänning mellan grupper 

på grund av stereotyper och fördomar. Det kan leda till falska bilder av skillnader mellan grupper. 

Henri Tajfel och Ralph Turner har med hjälp av Carolyn och Mozafer Sherits studier visat hur 

grupperingar skapas och kan lösas upp genom att man skapar gemensamma mål som kan nås av 

ett beroende av varandra.
25

     

                                                           
25

 Nilsson, Björn. (2005). Samspel i grupp, ss. 22- 23 



12 
 

3. Teorianknytning 

I den här teoretiska delen redogörs för vilka grundläggande teorier jag kommer att utgå ifrån i 

min analys och vilka teoretiska begrepp som kommer att vara betydelsefulla.  

3.1 Elias och Scotson  

Den maktlöshet outsidergruppen besitter i Norbert Elias och John L. Scotsons bok, Etablerade 

och Ousiders, kan kopplas till utsatta grupper i skolan. Boken redovisar om en undersökning som 

gjorts i en engelsk förort, kallad Winston Parva. De har studerat tre bostadsområden och deras 

maktkamp mellan varandra. De som länge bott i staden (de ”etablerade”) och är den dominerande 

gruppen har skapat en moralisk stigmatisering av de nyinflyttade invånarna och gett de en 

”outsider” position, där de blir utestängda från de etablerades gemenskap.
26

 Den moraliska 

differentieringen i den överlägsna gruppen fungerar som ett kraftfullt verktyg till att hålla ”vi” 

(etablerade) och ”dem” (outsiders) på olika sidor. Och att ge stämpeln ”lägre värde” till en annan 

grupp kan tänkas fungera som ett vapen i maktstriden mellan grupper i skolan. Den här stämpeln 

som ofta ges av en grupp med en stark identitet kan påverka den utsatta gruppens självbild samt 

identitet. Till slut kan det gå så långt att man accepterar eller lär sig leva med den negativa bilden 

av en. Detta kommer jag in mer på längre ner i texten när jag pratar om kollektiv fantasi.27 

Samtidigt är det viktigt att man följer en grupps normer och är noga med att visa att man följer 

dem. Det visar hur starkt en grupps normer kan styra ens agerande.28 Man kan vara noga med att 

inte beblanda sig med fel människor. Gör man det kan det skapa en kontaktsmitta för den 

personen som vistas med individer som ofta är del av en sämre rankad grupp. Det kanske inte går 

så långt att man blir exkluderad från sin grupp på grund av det, men man kan få lägre status i den 

interna statushierarkin eftersom den lägre statusrankade gruppen har en lägre moralisk status.29  

 

3.1.1 Begreppet status 

Alla strävar efter hög status, men hög status kan man få både genom positiva och negativa 

attribut. Man kan ha hög status i en grupp eller hög status utanför gruppen i en större 

utsträckning. Vad det än handlar om så är den eftersträvansvärd. Ett exempel på status som 

erhålls genom negativa attribut hos en grupp är ungdomar som är medlemmar av stökiga grupper 

som exempelvis vandaliserar eller begår brott. I en sådan grupp är det stor sannolikhet att ju 

grövre brott man begår desto högre status får man i gruppen, medan andra grupper i samhället 

utifrån ser på denna grupp med låg status. Så länge man når bekräftelse i form av status spelar det 

ingen roll vilken grupp man tillhör, det vill säga om det är den coola gruppen, sportiga gruppen, 

nördiga gruppen och så vidare, bara man är del av en grupp överhuvudtaget. Gruppen ger en bild 

av en egen identitet, som är emotionellt mer tillfredsställande och visar deras värde som 

                                                           
26

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). Etablerade och Outsiders, ss. ii- iii 
27

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. vi 
28

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. 45 
29

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. vi 
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gemenskap.30 Sådana grupper kan skapas av att man växer upp i en familj som direkt på grund av 

ras, etnicitet, religion eller annat redan från början utgör en hotad grupp (outsider grupp) och man 

kan hamna i en ond cirkel som är väldigt svår att ta sig ur.31 Familjen har stor betydelse i 

identitetsutvecklingen men även andra människor såsom grannar, släktingar, lärare och andra i 

omgivningen. När föräldrarna i en familj har ett ursprungsland där kultur och normer skiljer sig åt 

från där de bor kan barnen i det nya samhället ställas inför problem som är annorlunda än 

föräldrarnas. Barnen kan ha svårt att bli accepterade i en grupp eller bildar själva en grupp, där de 

delar samma bakgrund. Detta betonar vikten av det sociala arvet, att man lär sig och lever efter de 

rätta normerna för samhället man bor i för att inte riskera att inte bli accepterad eller utstött.32 När 

man lever efter eller följer vissa normer som en grupp eller ett samhälle format så krävs en viss 

behärskning, det vill säga försiktighet, ordentlighet, gruppsammanhållning med mera. Om man 

följer en gemensam kodex ges belöning i form av status och makt. Den sociala kodex man följer i 

en grupp skapar ett socialt emblem för medlemmarna. När man i skolan är del av en grupp som 

har hög-status borde man vara extra stolt över sitt emblem, men blir samtidigt väldigt styrd.33 En 

annan faktor som kan tänkas vara statusgivande är hur gammal man är, hur lång erfarenhet man 

har av en grupptillhörighet och om man varit medlem av en grupp under en längre tid, med andra 

ord innebörden av ”tiden”. I Etablerade och Outsiders så pratar man om ”oss gamla” på ett sätt 

som skulle bringa respekt och status. ”Tiden” har gett status på grund av att det i sin tur skapat 

trygghet och sammanhållning. I högstadiet kan man ha gått med en och samma personer sedan 

flera år tillbaka, man har skapat en historia med varandra, gått igenom samma saker, känner till 

samma regler och normer och så vidare. Detta kan ge en statusstämpel eftersom det skapar, precis 

som nämnts ovan, sammanhållning och trygghet förutsatt att man har samma uppfattning om 

dessa erfarenheter, normer etcetera.34 

 

3.1.2 Begreppet kollektiv fantasi 

En kollektiv fantasi innebär att outsidergruppen lever upp till den etablerade gruppens 

stigmatisering, man kan säga att det bildas en kollektiv fantasi som blir ”sanning”.35 Ibland kan 

den här kollektiva fantasin som skapats leda till motstånd från den utsatta gruppen. Ungdomarna i 

Winston Parva är ett exempel då de gjorde motstånd mot samhället genom att vandalisera och 

leva rövare i demonstration mot de etablerade som utestängde dem från delaktighet i olika 

aktiviteter och möjligheter.36 I samhället Winston Parva är outsidergruppens sociala interaktion 

och sammanhållning i gruppen väldigt svag. Därför har outsidergruppens fördomar ingen större 

effekt på de etablerade och det är då man som underlägsen grupp kan antingen acceptera sin 

                                                           
30

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. 115  
31

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). ss. 116- 121 
32

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. 138- 139 
33

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. 149 
34

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). ss. 145- 147  
35

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). ss. xxxi- xxxii 
36

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). ss. 110- 111 
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underlägsna ställning eller börja ta till andra medel i demonstration mot de etablerade. Man kan 

kanske se ett mönster liknande det som nämnts i stökiga barns beteende i skolan som får den 

stämpeln och när man fått den stämpeln fortsätter man leva upp till den. Detta uppförande får en 

negativ effekt då de tar till grövre beteenden eftersom stämpeln ändå är satt och det blir deras sätt 

att få uppmärksamhet och få synas. Utsatta i skolan som är mobbade av andra elever, är ett annat 

exempel på hur en kollektiv fantasi, till slut kan accepteras av den utsatte eleven så att den 

kollektiva fantasin blir hans/hennes identitet och sanning.37 Antingen gör man motstånd genom 

att leva upp till den bilden som den kollektiva fantasin satt på en grupp exempelvis stökiga elever 

eller så accepterar man den kollektiva fantasin utan att göra motstånd och istället lära sig leva 

med den, vilket kan parallelliseras till de ensamma eleverna. Skillnaden mellan dessa två är att i 

det ena fallet accepterar man stigmatiseringen från den etablerade gruppen utan att visa på någon 

typ av motstånd. Medan i det andra fallet gör man motstånd som egentligen inte har någon större 

inverkan eftersom den etablerade gruppen ofta är större och starkare. Det är inte alltid som dessa 

individer riktar sig mot människor utan det kan även handla om att man ”demonstrerar sitt trots 

mot det etablerade samhällets regler och om möjligt provocera dess representanter”.
38

 

 

3.2 Goffman 

Erving Goffmans bok Jaget och maskerna, kommer att ge analytiska och begreppsliga verktyg, 

tillsammans med Elias och Scotson Etablerade och Outsiders. I denna bok av Goffman förklarar 

han hur människor i olika situationer beter sig när de interagerar med andra. Framför allt hur 

människan överför och hanterar uttryck om sig själv, om andra och om den grupp man tillhör. 

Han kallar det den oavsiktliga typen av uttryck som man som individ, inte tänker på eller kanske 

ens bryr sig om och tar till för att passa in och identifiera sig.
39

 Människan är en anpassningsbar 

varelse och kanske något oberäknelig i den mån att han/hon kan ändra sitt sätt att vara eller tycka 

för att passa in i en roll som är eftersträvansvärd. Det här kan vara något som är lite extra svårt i 

tonåren (att hitta sitt rätta jag) då man fortfarande försöker hitta sig själv och passa in någonstans. 

Ibland händer det att man till och med beter sig på ett visst sätt i vissa situationer som man tror 

orsakar en viss reaktion, för att leva upp till sin roll.
40

 Detta dock anser jag säger emot Goffman 

när han pratar om oavsiktliga uttryck. Många gånger tror jag det även handlar om avsiktliga 

uttryck för den anledningen som nämnts innan. Nedan redovisas de begrepp som jag tror kommer 

vara mest relevanta för denna studie. 

 

3.2.1 Begreppen roll och social roll 

När en person gör ett framträdande försöker den påverka de andra personerna som befinner sig på 

samma plats. I ett framträdande för andra spelar man en roll, rollen man har är den man bland 

                                                           
37

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). s. 157 
38

 Elias, N., & Scotson, J.L. (2004). ss. 110- 111 
39

 Goffman, Erving. (2004). Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik. s. 14  
40

 Goffman. (2004). s. 15 
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annat blivit tilldelad eller erhållit av sin grupp. Man kan även spela en roll som man vill vara 

inför en publik som inte vet hur ens egentliga roll är. Publiken är de som befinner sig där 

framträdandet äger rum, som ser och hör denna person. När en elev börjar i en ny klass i en ny 

skola får han en roll utav eleverna som redan befinner sig i klassen, samtidigt som den nya eleven 

försöker spela en roll för de nya kamraterna. Den här rollen behöver inte vara äkta så länge den är 

trovärdig. Man kan se en människas roll som ett mönster som spelas upp och anpassas till olika 

situationer. När man sedan blivit presenterad och blivit en del av klassen skapas den sociala 

rollen kan man säga. Då handlar det om de rättigheter och skyldigheter som en viss roll har 

baserat på personens sociala status.
41

 Har man en viss roll förväntar sig andra att man ska bete sig 

efter den rollen. Men trots detta så är inte alla individer i samma behov som andra av 

framträdandena. De som är väldigt mån om och intresserade av att göra intryck kallar Goffman 

för rent ceremoniella roller, de kräver den typen av uppmärksamhet.
42

 Man pratar ofta om att en 

persons framträdande är till förmån för andra och inte sig själv, men samtidigt betonar Goffman 

att personen som gör uppträdandet försöker skapa en äkthet av det spel han utspelar inför sin 

publik och skapar en viss tro om att de tror honom. Jag kan se att detta beteende är vanligt då 

många speciellt osäkra människor gärna spelar en person som de egentligen inte är och det är just 

för att de tror det går hem hos andra runt omkring en, det bildar en mask att skydda sig bakom.
43

 

 

”Masken representerar den uppfattning vi har bildat oss om oss själva – den roll som vi strävar att leva upp 

till – är den masken vårt sannare jag, det jag som vi skulle vilja vara. Till slut blir vår uppfattning om vår 

roll till en andra natur och en integrerande del av vår personlighet.”
44

    

 

Den här masken kan bli något naturligt och därför inget krystat. Samtidigt måste det som spelas 

upp för någon annan, vara trovärdigt och de måste uppriktigt tro att detta agerande är äkta.
45

 

Sedan är människan, som nämnts tidigare i texten, väldigt anpassningsbar och kan formas och 

omformas för att passa in i de förväntningar som finns på den plats som framträdandet tar plats, 

framträdandet socialiseras efter efterfrågan.
46

  

 

3.2.2 Begreppen team och klick  

Goffman menar att det inte har någon betydelse på vilket sätt man framställer sin status, det vill 

säga om tillvägagångssättet är genuint eller inte, medvetet eller omedvetet och så vidare, det är 

inte desto mindre något som måste utföras och konstrueras, det måste ändå göras till verklighet.
47

 

För att nå denna status eller sociala ställning kan det krävas att man är del av ett team. Ett team är 
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 Goffman. (2004). s. 23 
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44

 Goffman. (2004). s. 27 
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en grupp av människor som är beroende av varandras intima samarbete.
48

 Man är 

sammansvetsade för att alla behöver samma sak av varandra, man har på så sätt ett gemensamt 

beroende. Man måste lita på att ens medlemskamrater beter sig på ett korrekt sätt, alla måste lita 

på varandra. Inom ett team finns det ofta olika formell status och genom den här statushierarkin 

bildas en gemensam kraft. Istället för att det ska bildas små grupper inom teamet så fogas de 

olika skikten samman. Goffman kallar detta formella förhållande för förtrolighet, att man måste 

acceptera denna uppbyggnad och samarbete om man vill vara en del av teamet. När man däremot 

pratar om en grupp av människor där man vill vara med varandra, kanske för att man trivs med 

varandra, delar samma intressen och så vidare, pratar vi om en klick. En klick av människor är 

nästan det motsatta till ett team, där har man ett mer informellt förhållande. Men trots detta är det 

viktigt att poängtera att en klick också kan utgöra ett team. Skillnaden mellan de två begreppen är 

att syftet för ett team är att de genom sitt samarbetar ”uppehåller ett bestämt intryck”. I en klick 

har alla medlemmarna samma status, samtidigt som man kan släppa in en annan person i gruppen 

trots att dess status inte är densamma egentligen.
49

 Jag skulle säga att i ett team är man en grupp 

mer för att man måste det, medan medlemmarna av en klick är en grupp mer för att de vill det.  

 

3.2.3 Begreppen främre region och bakre region 

Region i sig kan definieras som vilken plats som helst som på något sätt är avskärmat av 

exempelvis väggar, murar, häckar, stängsel, ett avskärmat område eller en plats. Sedan har 

Goffman valt att dela upp region i tre olika typer varav två kommer att tas upp i detta 

sammanhang. Den första är den främre regionen, här syftar han på den plats där självaste 

framträdandet verkställs.
50

 Det som sker bakom kulisserna kallas den bakre regionen. Det är där 

teamet eller klicken kan fungera som ”vanligt”, det vill säga det är det ställe där ett visst 

framträdande kan diskuteras, ”där konstrueras illusioner och intryck helt öppet”.
51

 För att göra det 

mer förståeligt kan vi sätta in det i ett exempel; som när en elev som är blyg och tillbakadragen 

och som ställs inför en person som är det motsatta, social och framåt. Den sociala eleven kanske 

skämtar med den blyge eleven på hans bekostnad, men i den här situationen är det möjligt att han 

bara spelar med och visar upp en sida som egentligen inte är den sanna, det vill säga att han 

accepterar situationen. Han kanske skrattar och visar ett beteende som visar på att han själv är 

road. När han sedan kommer bakom kulisserna till den bakre regionen där han känner sig trygg 

och inte lika hotad kan han stå och svära eller beklaga sig för sina vänner om vilken idiot den där 

”sociala killen” var och hur kränkt han kände sig.
52

 För att kunna behärska ett beteende i den 

främre regionen krävs det att man håller masken, att man har en så kallad dramaturgisk disciplin. 

Med det menas att man gömmer de verkliga känslorna i en situation och ersätter det med ett 
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beteende som är passande.
53

 Något den blyge personen i exemplet använde sig av. Han 

behärskade rösten och ansiktsuttrycken för att passa in i en situation han egentligen inte trivdes i 

eller var sig själv i. 
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4. Metod 

I följande del redovisas tillvägagångssättet och val av metod. Samt hur analysarbetet gått till av 

datamaterialet, urval, etiska riktlinjer och en kort beskrivning av intervjupersonerna.  

 

4.1 Redogörelse för det empiriska materialet 

I den här studien har jag använt mig utav kvalitativ metod för att samla in mitt datamaterial. Jag 

har valt att göra semistrukturerade intervjuer. Min intervjuguide består av ett antal frågor med 

huvudfrågor och underfrågor som är strukturerade för att kunna besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar. När jag pratar om strukturering menar jag i betydelsen hur pass strukturerat mitt 

frågeformulär är, Trost skulle sagt att jag använder begreppet struktur kopplat till studien i stort
54

. 

Det vill säga studiens eller frågeformulärets struktur, där en hög grad av strukturering innebär att 

ha klara och tydliga frågor färdigformulerade som enbart och från början utgås ifrån, eftersom jag 

har en semi- strukturerad intervjuguide är struktureringen medelhög.
55

 Huvudfrågorna gavs till 

alla intervjupersonerna medan underfrågorna mer var till en hjälp för min egen del att komma 

upp med överensstämmande följdfrågor. Underfrågorna ställdes nödvändigtvis inte till alla 

intervjupersoner utan anpassades till den jag intervjuade och det de betonade, men med 

huvudfrågorna höll jag intervjupersonerna inne på de spår som gynnade min undersökning. 

Intervjuguiden följdes inte mekaniskt utan fungerade främst som ett stöd för min egen skull.
56

 

Det gav mig ett mer naturligt samtal med min intervjuperson, samtidigt som det gav mig en mall 

för att inte sväva ut för mycket.
57

  

 

Kvalitativa intervjuer är en bra metod om man vill veta hur en människa resonerar och reagerar 

kring vissa frågor på djupet och att kunna se en persons reaktion eller handlingsmönster kan vara 

en avgörande tillgång för ens analysarbete.
58

 Dessutom ger kvalitativa intervjuer möjligheten att 

ställa följdfrågor och trots att frågorna ofta är enkla så är svaren mer komplexa och innehållsrika, 

vilket inte exempelvis kvantitativa enkäter ger möjlighet till.
59

 Kvalitativa metoder får däremot 

kritik för är att urvalen ofta är väldigt små då det är väldigt svårt både tidsmässigt och 

resursmässigt att göra exempelvis 100 kvalitativa intervjuer, som inte bara tar lång tid att utföra 

utan även är väldigt svåra att analysera.
60

 I kvalitativa studier kan man inte på samma sätt som i 

kvantitativa studier kontrollera reliabiliteten och validiteten. Är reliabiliteten låg, exempelvis att 

det skett mycket missuppfattningar eller liknande är även validiteten låg.
61

 Eftersom det rör sig 

om ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som handlar om processer och inte egenskaper, så 
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bör man vid kvalitativa intervjuer ta hänsyn till reliabilitet och validitet på ett annat sätt, som att 

man noterar och registrerar om det finns eventuella misstolkningar och annat i analysen av 

intervjuerna som man bör ta hänsyn till. Validiteten handlar om man mäter det man avser att 

mäta.
62

 I kvalitativa studier är det istället människans olika tolkningar som ska utforskas. Det är 

viktigt att komma ihåg att undersökningars syfte är att tolka verkligheten inte återskapa den.
63

   

 

4.1.1 Urval 

Intervjuerna har utförts med fyra ungdomar i årskurs 9 och en lärare för årskurs 9 på en skola i 

Stockholms förort. Anledningen till att jag valde elever i årskurs 9 var dels för att de inte behöver 

föräldrarnas samtycke för att bli intervjuade och dels för att man i årskurs 9 står inför ett ganska 

stort val i livet (val av gymnasium) som skulle kunna tänkas splittra deras nuvarande 

grupperingar. Antalet intervjuer är satt efter den tid vi haft till studien samt att jag ansåg att fyra 

plus en intervju skulle räcka för att få ett pålitligt material. Tanken med att intervjua en lärare var 

främst för att få en inblick om hur grupperingar ser ut från någon som rör sig i elevernas miljö 

men som samtidigt inte är en del av elevgrupperingarna. Det kan samtidigt ge information om 

huruvida lärarna tror sig uppfatta eller förstå ungdomarnas gruppidentiteter och indelningar på 

det sätt som eleverna själva säger att det fungerar på. Intervjuerna skedde i skolan under 

lektionstid, i ett tomt grupprum. Jag valde inte mina intervjupersoner själv utan det var läraren jag 

intervjuade som valde ut fyra elever till mig. Dock skulle jag ändå beskriva det som ett strategiskt 

urval då jag hade en hel del önskemål om de här fyra eleverna. Några variabler och 

karaktäristiska som är av betydelse är att de skulle ha någorlunda olika kulturell bakgrund, 

hälften killar och hälften tjejer, helst med olika intressen (därav möjligtvis del av olika grupper) 

och inte ha en nära relation till någon annan av eleverna som skulle intervjuas. Dessutom ville jag 

ha variation i hur pratglada eleverna är eftersom man kan tänka sig att beroende på hur social och 

aktiv man är i sitt sociala samspel så upplever man troligtvis grupperingar och status olika. Dessa 

krav skulle hjälpa mig att få en så bra variation som möjligt av urvalet eftersom dessa 

intervjupersoner ska ge mig information som ska hjälpa mig komma fram till mina slutsatser.
64

 

Däremot är jag medveten om att läraren som hjälpt mig med intervjupersonerna kan ha varit ”för 

hjälpsamma”, som Trost väljer att kalla det, de försöker bestämma urvalet så jag ska få vältaliga 

och ambitiösa elever.
65

 Efter att gjort intervjuer med samtliga elever så upplevde jag att det vara 

ett ganska bra urval. Det hade dock varit intressant att intervjua en elev som var ny på skolan, 

eller en elev som flyttat till Sverige från ett annat land. Nu kändes det som att jag fått olika 

individer av olika gruppindelningar, men någorlunda duktiga på olika sätt.   
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4.1.2 Etiska riktlinjer 

Vid en samhällsvetenskaplig undersökning måste man ta hänsyn till fyra etiska riktlinjer för att 

skydda de som gett samtycke till medverkan i studien. För att säkerställa anonymiteten ska man 

till en början vara tydlig med information. Med det menas att man ska ha redogjort för 

intervjupersonerna vad syftet med studien är, hur det går till och att deras medverkan är frivillig, 

samt förklara hur intervjun kommer gå till och vilka rättigheter de har till medverkan. 

Samtyckeskravet är det andra och talar om att deltagande i undersökning har själva rätt att 

bestämma över sin medverkan
66

. Den tredje riktlinjen är konfidentialitet, att all information som 

intervjupersonen delar med sig av ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och allt som 

skulle kunna härledas till personen ska avidentifieras. Den sista riktlinjen är nyttjande, det 

handlar om i vilket sammanhang man ska få använda sig utav det insamlade materialet. I 

samhällsvetenskapliga undersökningar ska de uppgifter som samlas in av intervjupersonerna 

endast användas för det aktuella forskningsändamålet.
67

 Dessa fyra etiska riktlinjer har jag 

försökt på bästa sätt ta hänsyn till i denna studie. Jag har bland annat valt att kalla mina 

intervjupersoner för Anna, Julien, Nina och Peter och läraren för Päivi. Detta för att skydda deras 

identitet och visa på anonymitet. Allt som skulle kunna härledas till dem i intervjuerna har även 

omkodats. 

 

4.2 Genomförande av datainsamlingen    

Jag som intervjuare vill få reda på intervjupersonens känslor, motiv och varför de handlar på ett 

visst sätt.
68

 Jag är noga med att den som blir intervjuad inte ska känna sig i underläge och 

eftersträvar en så bekväm situation som möjligt för intervjupersonen. Det ger en mer behaglig 

känsla för den intervjuade då man ofta kan vara lite nervös inför att bli ”utfrågad”.
69

 Jag använder 

mig av inspelning på mobil under mina intervjuer, vilket jag upplever som väldigt effektivt då det 

nog för de flesta är en naturlig manick att ha på ett bord eller i närheten av någon. Det är framför 

allt för min egen del då det är svårt att ge uppmärksamhet till den man intervjuer om man 

samtidigt ska notera. Genom inspelning av intervjuerna kan jag även gå tillbaka till vissa stycken 

som jag anser intressanta, därtill lyssna till tonfall och andra slags känslor som kan visas i rösten 

och under intervjuns gång fokusera på frågorna och svaren. Det negativa med inspelning kan 

enligt Trost vara att man går miste om mimik och andra gester. Jag tar hänsyn till detta och är 

noga med att direkt efter intervjun anteckna eventuella gester, mimik och intryck som kan ha 

betydelse för studien.
70

 Jag utgår från Aspers mall med praktiska tips för intervjuer vid mina egna 

intervjuer.
71

 Det som kan vara bristande med min insamling av data är att det var svårt att hålla 

frågorna så konkreta som möjligt. Mina begrepp status och rangordning bland grupper i 
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högstadiet blev väldigt svårdefinierade för eleverna och krävde en längre förklaring. I skolan är 

man även tvungen att på ett eller annat sätt vara delaktiga med varandra som skiljer sig från hur 

man kan tänkas vara på fritiden eller på arbetsplatsen där man är mer fri till att välja själv. Att gå 

i skolan är något man är tvungen att göra och inget man väljer och det kan därför skilja sig från 

grupperingar och syn på status i andra sammanhang. Om man får vara efterklok hade jag nog 

försökt på ett mer indirekt sätt att få svar på mina frågor kring det här ämnet, då det skulle kunna 

göras mer förståeligt för intervjupersonerna med tanke på deras ålder. Av olika skäl blev det 

väldigt kort varsel mellan kontakten med skolan och att jag fick komma dit. Det blev därför 

stressigt för mig att förbereda inför intervjuerna, både med intervjuguiden men framför allt med 

koppling till teoridelen, vilket kan ses som negativt, men när jag i efterhand bearbetar materialet 

märker jag inte av detta problem. 

 

4.3 Analysarbete 

I den här studien används en hermeneutisk ansats. Hermeneutik fokuserar på att försöka förstå 

ämnesområdet med hjälp av empirin och teori. Man vill förstå kunskap av en del för att öka 

kunskapen om helheten och tvärt om
72

. Aspers refererar till Gadamer som förklarar det så här 

”förståelse sker genom en process där delen, tex. en mening, förstås i förhållande till helheten, tex 

en text (diskurs)”.
73

 Det innebär att jag har tolkat mina intervjuer utifrån de berättelser och 

upplevelser intervjupersonerna har delat med sig av och därför hänvisat till bland annat meningar 

och stycken som jag anser kan vara en del i helheten av det jag studerat. Dessutom har jag 

hänvisat och gett stöd till mina slutsatser av datamaterialet till mina valda teorier, där jag använt 

mig utav deras begrepp och vetenskap för att få belägg i min analys. För att hålla reda på alla 

trådar i analysarbetet har jag tagit hjälp av att analysera mitt material i dataprogrammet Atlas.ti. 

Där har jag till en början gjort en första kodning (ca 100 koder) som jag sedan sållat ut och 

därefter gjort en andra kodning, som slutade med 22 koder som var utmärkande. Dessa ligger till 

grund för mina kategorier i resultat delen (se bilaga 3).     

 

4.4 Intervjupersonerna 

I denna del kommer jag att förklara lite kort om hur intervjupersonerna uppfattar sig själva. 

Första intrycket anser Aspers som något viktigt och något som noga ska antecknas.
74

  

 

4.4.1 Lärare  

Päivi hade inga större problem med mina frågor och vi kom direkt in i en naturlig och intressant 

konversation, som hon var väldigt engagerad och delaktig i. Hon pratade glatt om status och de 
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utmärkande grupperingarna i skolan. Intervjun blev längre än väntat, men det gjorde inget då det 

inte kändes som ett problem varken för mig eller för henne. Det hade varit synd om jag hade varit 

tvungen att avbryta eller snäva in frågorna för att hålla mig till den tid jag tänkt intervjun skulle 

vara, eftersom det inte skulle gett mig det tydliga datamaterialet jag fick nu. För övrigt så känns 

det nödvändigt då jag enbart intervjuar en lärare. 

 

4.4.2 Eleverna 

Anna beskriver sig själv som en framåt och social tjej, som gillar att prata och skoja. Hon har 

intresse för musik och att resa. Hon upplevs inte nervös utan väldigt bekväm med frågorna och är 

inte rädd att ifrågasätta om hon inte förstår något. Julien beskriver sig själv som lugn och snäll, en 

person som lyssnar på lärarna och inte slåss. Vid Juliens intervju är det rast vilket kan ha gjort 

honom något stressad för att han själv vill ta del av rasten. Han håller på med sport och verkar 

vara ganska tävlingsinriktad, då han pratar om betyg och idrotten som något man ofta tävlar i 

med kompisarna. Nina beskriver sig själv som utåtriktad (i sin grupp), energisk och positiv, något 

som hon säger brukar smitta av sig på andra i gruppen. Hon är sport och musik intresserad, där 

musik är det hon delar med hennes grupp i skolan. Hon är tävlingsinriktad, på ett ödmjukt sätt 

och tycker det är viktigt att vara bra på något. Peter beskriver sig själv som snäll, rolig och ärlig. 

Han svarar tydligt på frågorna, men ibland kan han vara osäker (kanske funderar på om det finns 

ett rätt eller fel svar) och håller tillbaka lite. Ju mer vi pratar desto mer öppnar han sig. Han känns 

dock något ofokuserad redan från början.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt har jag analyserat mitt datamaterial med hjälp av Goffman och Elias och Scotsons 

teorier för att kunna svara på mitt syfte och mina frågeställningar (se sida 6). 

5.1 Status – Definiering och erfarenhet av status      

Vad som är status och vad som är eftersträvansvärt vad gäller egenskaper, beteenden och annat 

kan skilja sig väldigt mycket beroende på ålder, plats och typ av grupp. I denna studie har jag 

studerat elever i årskurs 9 och deras syn på just detta. De har framför allt betonat den sociala 

kompetensen som åtråvärd, samt att vara snäll och omtänksam verkar också vara eftertraktat. 

Julien beskriver status så här; 

 

”Äh, jag tror att vara sig själv, att man känner sig bekväm och inte kaxig. De kaxiga tycker man jätte dåligt 

om, man tycker nästan att de är nedvärderade eftersom att de är så mot en. De försöker bara bestämma hur 

folk ser ut och bara sitta och bedöma folk. Man ska vara sig själv och vara bekväm” 

 

Både Julien och de övriga intervjupersonerna framhäver hur viktigt det är att vara sig själv och 

ser detta som statusgivande. En person som är sig själv är en person som är äkta och inte behöver 

göra sig till för att bli omtyckt. Beroende på hur trovärdig en persons roll framspelas så kan man 

tänka sig att de skulle kunna ses som äkta, det vill säga att man är sig själv. Goffman betonar hur 

viktigt det är med individens uttrycksförmåga, det vill säga hur man för sig gentemot sin publik 

för att hålla igång en interaktion, det kan handla om allt ifrån att förvirra, hetsa upp, förolämpa 

och så vidare. Vad det än handlar om så handlar allt om hur väl den här personen genomför sitt 

framträdande inför publiken.
75

 Att man är kaxig och dömande visar Julien i citatet ovan är något 

dåligt och skulle kunna betraktas som statussänkande. Däremot kan det skilja sig från olika 

gruppidentiteter vad som är statusgivande och vad som är statussänkande. Goffman menar att i 

sammanhang där status inte är väl definierat så är vad som ses som en falsk eller sann 

rollframställning inte heller det. Med det menas att i vissa sammanhang har en roll som någon 

framträder ingen betydelse om den är sann eller inte, så länge rollens framträdande för publiken 

är trovärdigt. Goffman förklarar att det handlar mer om att”den agerande är berättigad att spela 

den roll som det är frågan om”, är rollen trovärdig så accepteras den.
76

 Nina däremot berättar att 

hon tycker att det är viktigt att vara bra på något. Hon uttrycker det så här; ”jag vill känna att 

”shit” det här är jag bra på”. Att vara bra på något ger en identitet eftersom det ofta handlar om 

något man tycker om och ägnar sig åt en hel del, vilket skapar en viss roll. Det kan vara till hjälp 

för att kunna identifiera sig själv genom att identifiera sig med något. Man har något att sträva 

efter i den här rollen när man har något man tycker om och får bekräftelse av. I nedanstående 

citat fortsätter Julien beskriva status; 
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”Kanske vissa tycker det är coolt, men jag anser att de som är stökiga och håller på att förstöra och så, att 

de har låg status. Jag tycker de som är lugna och snälla är de bättre.” 

 

Jag fortsätter fråga Julien om han tycker att status kan uppfattas på olika sätt i olika grupper, han 

svarar; 

 

”Det beror på vem man vill vara bra för, är det för lärarna ska man vara lugn och snäll. Att hög status är att 

vara kaxig tror jag inte, man respekterar inte en sån person. Jag tror det mer är rädsla om en person håller 

på och mobbas eller slåss hela tiden. Jag vet inte om det ger hög status för de kanske bara är rädd för en 

och inte respekterar en.” 

 

Det mest intressanta med det senare citat är när Julien säger ”det beror på vem man vill vara bra 

för”. Goffman pratar om val av roll och att valet av denna roll är beroende av vilken publik man 

framträder inför. Man anpassar sin roll efter vad som är eftersträvansvärt, som för Julien i 

exemplet. Vill man vara bra inför lärarna ska man vara lugn och snäll. Därför kan han tillämpa en 

roll som han vet är bra för att läraren ska tycka om honom. Kort sagt så socialiseras 

framträdandet beroende på situationen och publiken, som Goffman skulle förklarat det.
77

 En roll 

framför en publik är troligtvis inte den samma för en annan publik, utan den anpassas efter 

situationen.
78

 En annan av eleverna tycker det är svårt att definiera status, vad som är hög 

respektive låg status. Hans svar på frågan kan tolkas som att även han anser att det är viktigt att 

”våga”, kanske våga vara sig själv, samtidigt som han betonar att bemötandet andra har mot 

honom personligen har betydelse. När samma elev beskriver en person som andra skulle kunna se 

upp till i skolan så beskriver han den personen som snäll och bra på att prata, att vara social och 

kunna prata med vem som helst utan att känna sig obekväm. Det bekräftas med svaret han gav 

mig när jag gav följdfrågan vad som skulle vara något med personligheten som han tycker är 

eftersträvansvärt; ”ja, asså en äkta person, en som är sig själv”, vilket jag tolkar som hans svar på 

vad som är statusgivande. För att referera till teoridelen i denna studie så beskriver Goffman att 

många framträdanden som människor gör görs till förmån för andra människor. Men alla 

framträdanden blir inte alltid äkta eller pålitligt och ses därför som osäkerhet, patetiskt, feghet 

och så vidare, allt utom det som individen egentligen vill åstadkomma; att bli betraktad som äkta 

och bemött med respekt.
79

 

 

5.1.1 Betydelsen av att retas och skämta 

Det insamlade materialet visade att skämta och retas med varandra är viktigt för att bekräfta 

status och viktigt för att bekräfta och stärka sammanhållningen i en grupp. Man kan uppfatta 

ungdomars retande och tjafsande med varandra som något negativt, medan eleverna i den här 

studien verkar se på det som något underhållande. Läraren Päivi beskrev detta beteende främst 

bland killarna som en typ av ”tupp-fajt” för bekräftelse; 
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”När de (killarna) tycker om varandra så håller de på och skojbråkar och så säger man till dem och de säger 

att det bara är på skoj och sen står de här och kramas […]. Det är inte alltid kul, det går ju för långt och de 

kan ju säga dumma saker. De säger dumma saker till de som är kortast oftast och minst och lyfter dem och 

gör jätte mycket med dem. De pratar också jätte mycket om skägg.” 

 

Ofta är det vissa egenskaper som är eftertraktade i en grupp eller ett team, som i detta fall kan 

vara att framstå som manlig. Goffman säger att driva med någon är en informell initiationsmetod 

som teamet eller gruppen använder sig av för att bekräfta sin egen ställning, testa varandra, 

främst hur väl de ”tål ett skämt”. Att så bra som möjligt dölja sina egentliga känslor inför ett 

”skämt” är att behärska den dramaturgiska disciplinen, det vill säga behärska röst och 

ansiktsuttryck efter den förväntade reaktionen av publiken. I följande citat från Anna, kan man se 

hur denna typ av skämt och retning har blivit en allmän norm och regel: att det är ju bara på 

”skämt”. De utsatta ”visar upp en vänlig fasad även fast de inte känner sig vänligt stämda”.
80

 

Läraren fortsätter berätta att bekräftelsen eller sättet att bekräfta gruppen sker på olika sätt 

beroende på om man är tjej eller kille. Killar är mer fysiska med varandra och bekräftar sig gärna 

genom att hävda sig, medan tjejer är mer noga med att visa sin åsikt när det gäller vad som är rätt 

eller fel, samt visa gemensam åsikt och sammanhållning. Men i största allmänhet verkar man se 

på skämtande och att retas på samma sätt oberoende kön, även om det utförs på olika sätt. Jag 

frågar Anna om hennes upplevelser av att retas, om det alltid är samma personer som blir utsatta. 

Hon svarar; 

 

”Jag vet inte, men det är bara för att de tycker att det är kul. Det är inte så att de tar åt sig väldigt mycket, 

även om det är liksom, det är ju bara på skoj.”  

 

 Julien beskriver det så här;  

 

”Jag har sagt att retas inte har skett så mycket här, utan det är bara skadegörelse som så. Visst kan vissa 

kompisar retas med varandra på skojs skull, men inte för att kränka någon eller så.”   

 

Denna syn på skämt och skojandet kan kopplas till Goffman och hur ett framträdande socialiseras 

som vi varit inne på, det vill säga det ”formas och omformas för att passa in i förutsättningar och 

förväntningar som finns i det samhälle i vilket det framförs”.
81

 Exempelvis den korta eleven som 

läraren i tidigare citat hänvisar till ger ett intryck som är idealiserat, det vill säga format efter det 

acceptabla beteendet i den situationen. Eftersom den allmänna uppfattningen om skämt är att det 

är på skoj måste man förhålla sig till det, så även fast den korta eleven tar illa vid sig när han hela 

tiden blir påmind om sin längd bör han inte visa det. Nina fortsatte berätta att hon fått 

uppfattningen om att skämtandet och retandet främst sker inom gruppen med ens närmaste 

vänner och inte lika mycket mellan grupperna. När Peter berättar om hans erfarenheter om att 

retas så fnissar han glatt och poängterar många gånger att han och hans kompisar skämtar och 
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retas mycket med varandra. Med detta kan man tycka att denna typ av skämt och retande kan 

användas för att behålla sammanhållningen och dessutom skapa en slags bekräftelse mellan 

varandra för att uppehålla statushierarkin inom gruppen. Alla eleverna verkar vara medvetna om 

att man retas med varandra på skämt och när det är på skämt så är det inte på allvar. Det är, som 

sagt, en gemensam norm som alla är medvetna om. Samtidigt som man borde komma ihåg att det 

inte betyder att den killen som är kort och får höra det hela tiden inte tycker det är jobbigt och blir 

ledsen över det. I killarnas fall visade det sig ofta handla om att bekräfta sin manlighet och 

eftersom stor och ståtlig är något man eftersträvar i detta sammanhang så är det ganska självklart 

att sådana skämt kan såra en person som inte uppfyller de kraven. Men det är ändå en slags 

snöbollskastning där man är medveten om reglerna och kan och får kasta tillbaka ett ”skämt” som 

kan vara sårande eftersom det just är ett ”skämt”.  

 

5.1.2 Behovet av bekräftelse 

Jag har med mitt empiriska material kommit fram till att bekräftelse har stor betydelse. Att få 

bekräftelse och skapa bekräftelse är viktigt för att förhålla sig till sin roll och även skapa en roll. 

Är man osäker på sin egen roll eller grupptillhörighet tar man ofta till vissa beteenden för att få 

någon typ av bekräftelse. Man vill inte bara bekräfta för sig själv vem man är utan även inför 

andra. Det är kollektivet som accepterar att någon äntrar en gemenskap och oftast måste man vara 

på ett visst sätt som följer normerna för den gruppen för att få ingå. Vad det än handlar om så 

krävs det en bekräftelse för vad man får och inte får göra, för att inte exempelvis sänka sin roll i 

gruppen. Genom bekräftelse får man svar på hur man har rätt att bete sig och vad som är 

acceptabelt för rollen man framträder. Det kan röra sig om många olika sätt att bekräfta sig på. 

Det kan handla om, som vi tagit upp i texten ovan, att man utnyttjar ett idealiserat intryck för 

egen vinning och för bekräftelse. Killarna ”skämtar” ofta med de som är kortare än de själva just 

för att bekräfta att de är det motsatta och visa att de är lite bättre.
82

 Materialet visar att vara bra på 

något har stor relevans. Man kan tänka sig att när man är bra på något får man en viss bekräftelse. 

När man får den här bekräftelsen av att man är uppskattad och duktig i vissa sammanhang skapar 

det en viss självsäkerhet och tillfredsställelse hos den individen eftersom framträdandet har blivit 

pålitligt och sett som uppriktigt.
83

 Det har dock framkommit av det empiriska materialet att det 

ibland handlar om en annan typ av bekräftelse eller redogörelse än det som tagits upp ovan. Det 

är när man som individ känner att man måste bekräfta sin grupptillhörighet. Det kan handla om 

att man sätter sig emot andra grupper genom att bete sig på ett sätt som är det motsatta till vad 

som definierar den här gruppen och man vill till varje pris inte bli förväxlad med dem. Det kan 

handla om att man sätter sig emot den andra gruppen och genom detta försöker bekräfta sin egen 

grupp som kanske bättre, eller minst lika bra. Elias och Scotson förklarar ett sådant skeende när 

nykomlingar kommer till ett samhälle och blir utestängda av den redan etablerade gruppen 

eftersom de hotar den etablerade gruppens normer och hotar att rubba deras ställning och att ge 
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dem en lägre statusnivå. I detta fall handlar det dock om att en outsidergrupp (minoritetsgrupp) 

som står emot den etablerade gruppens stigmatisering av dem och gör denna stigmatisering till 

något som istället representerar dem och något de vill visa att de är stolta över.
84

 Läraren 

berättade om en minoritetsgrupp som kan kopplas till detta; 

 

”Något som jag har pratat ganska mycket om med eleverna är när de säger att ”jag är inte svensk”, för att 

visa att jag är inte svensk. Nähä, men vad är du då? Är inte du född här? Och då är de ju oftast det och det 

vet ju jag, jag har ju sett deras papper. Du har ju svenskt pass, du bor här, du är svensk medborgare, du går 

i svensk skola, men du ställer dig själv utanför […].” 

 

I kampen om bekräftelse för att identifiera sig själv och i vissa fall bekräfta sin tillhörighet kan på 

grund av stigmatisering den etablerade gruppen gett outsidergruppen leda till en kollektiv fantasi 

som blivit ”sanning”. Det kan handla om att man tidigare blivit sedda som outsiders från den mer 

etablerade gruppen (i detta fall svenskar). De har påverkats av en kollektiv fantasi som de gjort 

till sin identitet och något de istället är stolta över, man skulle kunna säga att de skapat en 

motkultur.
85

 De ser det kanske som något som skiljer sig från de etablerade och nu handlar det 

om att visa att man inte vill vara del av dem etablerade. De accepterar inte den etablerade 

gruppens stigmatisering som de blivit tilldelade, men har ändå börjat leva upp till den. Det kan 

exempelvis vara genom att inte prata ”ren” svenska och vara noga med att poängtera att de heller 

inte är svenskar. Jag skulle säga att det här är ett fall av en länge präglad kollektiv fantasi som 

satt sina spår genom att denna ”outsidergrupp”, som egentligen skulle kunna bli accepterade som 

svenskar istället inte gör det och sätter sig själva utanför. Jag tror detta är ett bevis på en grupp 

som länge fått en stämpel att vara på ett speciellt sätt och sedan har börjat acceptera det och 

istället gjort det till något de är stolta över. Som nämnts i tidigare avsnitt så får det här beteendet 

en motsatt effekt eftersom de tar till ett grövre beteende eftersom stämpeln ändå är satt. Det blir 

deras sätt att bekräfta sig även fast det egentligen inte gynnar dem.
86

 Giddens hänvisar till 

Howard Becker som förknippas med ”stämpelteorin” och det han med denna teori vill visa är 

”hur avvikande identiteter produceras genom etikettering eller stämpling och inte genom det 

avvikande beteendet i sig”.
87

   

 

Anna har en intressant förklaring på bekräftelse i frågan om många måste anstränga sig mycket 

för att blir accepterade. Hon säger; ”det kan ju finnas sådana, för att de är rädda över att de inte är 

tillräckligt bra”. Bekräftelse kan handla mycket om att få uppmärksamhet och att bli accepterad. 

Alla är mer eller mindre i behov av uppmärksamhet och bekräftelse för det man gör. 

Tillvägagångssättet för bekräftelse kan vara både på gott och på ont. All uppmärksamhet man 

skapar är inte positiv uppmärksamhet. När man väl intagit en roll har man skaffat sig en identitet, 

man har blivit någon och därför försöker man bekräfta denna roll genom att leva upp till den, 

                                                           
84

 Elias., & Scotson. (2004). ss. 143- 144 
85

 Elias., & Scotson. (2004). s. xxxii 
86

 Elias., & Scotson. (2004). ss. xxxi- xxxii 
87

 Giddens, Anthony. (2007). Sociologi. ss. 590- 591  



28 
 

även om det inte alltid handlar om en ”bra och ordentlig” roll. Därför kan man tänka sig att det 

ibland kan handla om att man söker bekräftelse genom att kanske mobba eller trycka ner andra. 

Jag har genom mina intervjuer fått intrycket av att mobbning definieras på olika sätt beroende på 

individen. Vad som anses som mobbning för en elev eller person behöver inte klassas som 

mobbning för en annan (se sida 31). Det är däremot något annat som kommer på tal när jag i 

intervjuerna pratar om mobbning och det är skadegörelse. Julien säger att han inte upplevt någon 

mobbning men att de har problem med skadegörelse på skolan. Läraren som jag intervjuade 

nämnde också problemet med skadegörelse som kan ses som ett negativt sätt att få 

uppmärksamhet och bekräftelse på. Sedan är vissa individer mer i behov av bekräftelse än andra. 

Dessa individer som är väldigt måna om sitt intryck inför andra kallar Goffman för ”rent 

ceremoniella roller”, vilket även betonas i teoriavsnitet
88

. Peter beskriver en typ av person som 

skulle kunna tänkas ha en ”ren ceremoniell roll”, som får negativ bekräftelse genom att vara 

högljudd och stökig. Han fortsätter så här;   

 

”Om jag ser personer skrika bara sådära då tänker jag ”attention”. Jag har ett ord som jag kan kalla 

personer som vill ha uppmärksamhet, jag säger ”attention- whore”. Förstår du (skrattar), så jag tänker 

såhära riktiga ”attention-whores”.” 

 

Enligt intervjupersonerna ansåg man en sådan individ som osäker på sig själv eftersom de ofta 

gör sig till för att få synas, vilket kan ses som överdrivet. Peter fortsätter berätta att han inte gillar 

”när folk vill ha uppmärksamhet. Det visar bara att de är osäkra på sig själva och inte kan vara sig 

själva, utan måste ha uppmärksamhet […].”. För att återgå till Peters uttryck ”attention- whore” 

så är det ett exempel på ett ord som Goffman skulle förklara som ett uttryck för den verkliga 

åsikten om en individ, men som många gånger inte nämns i dess närvaro. Uttrycket som Peter 

använder sig av är ett sätt att härleda den personen till den plats man anser är den rätta för honom 

eller henne.
89

 Jag tolkar det som att dessa personer som Peter kallar för ”attention- whores” som 

söker uppmärksamhet på ett sätt som av publiken inte anses som äkta ofta blir tolkade som osäkra 

på sig själva, det vill säga osäkra på sin identitet och roll och därför måste bekräfta sig för att som 

Peter säger, ”visa att de är lika tuffa” som vissa andra. Så länge beteendet man tar till för att få 

uppmärksamhet eller bekräftelse inte uppfattas som tillgjort utan äkta och naturligt blir det ofta 

accepterat. Tyvärr så ses inte alla knep som pålitliga utan snarare som fula och framför allt 

desperata försök för att få uppmärksamhet, vilket vi kommer komma in mer på i kommande 

avsnitt om acceptans och respekt.  

 

Jag frågade om materiella saker såsom kläder har någon betydelse när det kommer till status. Det 

visade sig vara ett redskap för att vinna andra medlemmars acceptans. Anna beskriver hur man 

kollar på andra för att veta vad som är snyggt och vad andra tycker ser bra ut. Trots att Anna 

tycker att detta beteende är ”konstigt”, så visar det sig vara på det här sättet, genom att titta på 

andra, vet man vad som ger bra respons av kollektivet och det blir därför något eftersträvansvärt 

                                                           
88

 Goffman. (2004).  s. 94 
89

 Goffman. (2004). ss. 153- 154 



29 
 

och något häftigt. Man kollar på andra för att se vad som är accepterat, vilket är ett naturligt 

beteende som man tar till av strategiska skäl. Anna berättar att man kopierar andra för att 

förhoppningsvis erhålla positiv bekräftelse. Däremot behöver det inte alltid handla om kläder då 

detta bara är ett exempel på hur materiella ting kan vara till hjälp för att passa in någonstans eller 

identifiera sig. Goffman menar att bland annat kläder är detaljer i den expressiva utrustningen 

man har för att referera till en personlig fasad som han menar har en betydelse för framträdandet 

och den roll man eftersträvar eller vill identifieras med och som dessutom följer med individerna 

i vilken miljö han/hon än befinner sig i.
90

 Det är de delade åsikterna om saker och ting och 

intressena som gör att vi ingår i olika grupper och alla grupper har olika sätt att bekräfta sig på för 

att bli accepterade, vilket inte bara ligger i materiella ting. För att få reda på vad som är åtrått 

tittar man på vad andra i den gruppen man vill tillhöra eller tillhör har på sig eller beter sig. Det 

kan ske genom att ta efter andras kläder, beteende, inställning och mycket mer. Trots det så är det 

viktigt att inte visa att man härmar eller tar efter varandra, man ska vara lika men inte verka 

anstränga sig för att vara det. Anna pratar om hur andra härmar andra och med det hon säger kan 

man tolka det som att det ska ske diskret för att inte bli sedd som oäkta och att inte vara sig själv. 

Vissa ageranden, olika beteenden eller gester som skapas i en grupp utgör mytologin för teamet, 

säger Goffman. När man inte sköter dessa faktorer på rätt sätt uppstår störningar i beteendet som 

inte uppskattas av teamet. Så man kan väl se det som att materiella saker, vissa beteenden och 

gester har en hjälpande effekt för att hålla sig till den skattade mytologin av en grupp.
91

 Goffman 

skriver så här; ”eftersom den verklighet som individen har att göra med är otydbar för 

ögonblicket måste han i stället förlita sig på yttre tecken”, man måste ta vara mer på det yttre för 

att försöka undvika felsteg eller annat som skulle kunna skada sitt omdöme.
92

  

 

5.2 Grupperingar 

När vi pratar om grupper och hur grupperna bildas med eleverna får jag intrycket av att det är 

svårdefinierat, eftersom man i skolan ofta har flera kompisar som tillhör olika grupper eller själv 

är del av flera grupper. De faktorer som betonas och som kan ha med grupperingar att göra är 

framför allt gemensamma intressen och hur länge man varit vänner med varandra. Julien säger; 

 

”Det beror vem man… asså jag tycker att det finns väll några grupperingar men det är väll på grund av 

personerna man är med, såhär vad man tycker om och så där. Jag tror det för det är kanske också för att 

man har varit kompis med personen så länge. Så man kanske är med den kompisen mycket och då blir det 

grupper… och dels för att man går i samma klass.” 

 

Visst finns det grupperingar men det kan vara svårt urskilja dem då man ofta har sin närmaste 

grupp av vänner och sedan pratar och umgås med andra elever också. När jag frågar Julien om 

han tycker att han och hans närmsta kompisar kan ses som en grupp svarar han att de tytt sig till 
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varandra för de går i samma klass och tycker om samma saker. När jag frågar läraren och vad hon 

tror status har för betydelse för gruppen så påstår hon att den inte är så viktig. De starka 

individerna som kan tänkas ha hög status i gruppen måste ju ha de andra medlemmarna med 

mindre status som ser upp till dem för att få sin egen status bekräftad. Alla medlemmar och deras 

individuella roll har betydelse för statushierarkin. Läraren påstår även att vissa grupper är mer 

tajta och ”exklusiva” och är inte i lika stort behov av att värva nya medlemmar som vissa andra 

grupper. Man skulle kunna tänka sig att de grupper som är mer ”tajta” delar en, vad Elias och 

Scotson pratar om, stark kodex eller ett starkt gruppemblem. Med det begreppet menar de att när 

man delar en gemensam kodex uppstår särskilda känsloladdningar mellan medlemmarna i en 

grupp. Även fast alla individer är olika så delar man i en grupp en känslomässig enighet, ”man 

vet instinktivt var man har varandra och vad man kan tänkas förvänta av varandra”.
93

 Detta är 

något jag skulle säga att alla människor eftersträvar, eftersom att dela en gemensam kodex ger en 

viss trygghet och tillhörighet och visar betydelsen av grupperingar. 

 

5.2.1 Grupptryck och gruppbehovet 

Goffman använder begreppet self- distantiation, vilket betyder att man tar avstånd från sig själv, 

förtränger vissa saker som man egentligen känner till och upprätthåller vissa normer i andras 

närvaro, eftersom den sociala värderingen är den som är den viktiga.
94

 Min tolkning av detta är 

att för att få vara del av en grupp gör man saker på grund av de förväntningar gruppen har på 

medlemmarna. Man följer dessa för att passa in och få vara med, med andra ord; man påverkas av 

grupptrycket. Man är medveten om gruppens regler och följer dem trots sin personliga åsikt, detta 

dels för att hålla sin roll och status i gruppen. Konsekvenserna av norm- eller regelbrytning kan 

vara exkludering eller en sämre status i statushierarkin. Möjligheten att sabotera för någon annan 

i gruppen är stor men inget man gör, eftersom man vill upprätthålla den tillit som individerna i en 

grupp har gentemot varandra. För att återgå till Goffman säger han att teammedlemmarna är 

”[…] med nödvändighet förenade med varandra genom ett ömsesidigt beroende”.
95

 Samtidigt så 

vill man så klart vara en individ, man har erhållit en viss status och roll som man måste 

upprätthålla. Goffman menar att man måste hålla sig till de normer gruppen bildat och förhålla 

sig till den bild som andra förenar med den här personen.
96

  

 

Vare sig man har en roll med hög eller låg status i gruppen påverkas man av grupptryck. En 

person med en viss grad av status har vissa drag som präglar en roll och måste därför leva upp till 

dem. Förväntningar finns på alla medlemmarna i en grupp. Peter säger att man som utstött kan 

börja ifrågasätta anledningen till varför någon inte vill vara med en och man börjar undra om man 

är annorlunda och om det är något man gjort som lett till att andra inte vill vara med en. När vi 

fortsätter prata om taskiga beteenden mot andra så fortsätter han med att säga att han tror det 
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beror på osäkerhet och grupptryck. Man trycker ner andra för att själva verka självsäkra. 

Grupptrycket som ändå skapas av att man som människa vill passa in någonstans och vara en del 

av ett kollektiv skapar andra mer extrema eller kanske inte självklara fall av grupptryck som 

läraren berättar; 

 

”… sen de haft sin kyrka här så anordnar de nyårsfest och julfest där man köper jätte dyra biljetter […] och 

vissa familjer vill åka bort under den tiden för att de ska slippa lägga de pengarna på den festen, men då 

måste man ha en tillräckligt bra anledning vad man ska göra istället vad är accepterat och acceptabelt fast 

vad kan man göra. Barnen blir stressade och ska du gå, vad ska man ha på sig, vilka kommer, vart ska man 

sitta och man känner att… det blir väldigt märkligt, det blir svårt att ens ta upp den frågan. Man kan inte 

göra det på ett konstruktivt sätt för man tycker bara att det är helt sjukt att om du inte kan gå på festen, gå 

inte på festen…” 

 

För vissa grupper är det inte så självklart att avstå från att gå på en tillställning för att de är 

medvetna om de konsekvenser och det skvaller det kan skapa om ens familj. Det verkar finnas en 

extrem statushierarki inom den här gruppen där pengar, framför allt, ses som statushöjande. 

Läraren berättar att med år av erfarenhet av den här gruppen av individer får man till slut en 

förståelse för deras hårda regler, men att det till en början var en stor kulturkrock från vad hon 

själv var van vid. Hon förstår att den här festen är viktig för dessa elever eftersom det är något de 

pratar om inte bara mellan varandra utan även föräldrar emellan. Läraren säger att man förstår att 

festen blir viktig när det handlar om att man framöver kan riskera att bli utstött och omtalad. Man 

kanske inte får vara med på någonting för att man inte var med på festen och skulle man veta om 

det innan hade man kanske tänkt annorlunda säger hon. I detta fall måste man acceptera teamets 

normer och regler för att man är beroende av teamets åsikter om en själv för att inte bli utstött ur 

en gemenskap som man är beroende av. Det skapas ett slags grupptryck. Elias och Scotson 

sammanfattar denna avvikelse på följande sätt; ”straffet för avvikelse, eller ibland rentav bara för 

misstanke om sådan, är förlust av makt och sänkt status.”.
97

 En konstruktion av ett sådant slags 

team som nämnts i citatet ovan, kan enligt Goffman, ses ur en kulturell aspekt, ”[…] med hänsyn 

till de moraliska värden som påverkar verksamheten inom inrättningen”.
98

 I detta fall ser vi vad 

som är viktigt för den här gruppen, vad som bör prioriteras och vad som är betydande för 

rangordningen. 

 

5.2.2 Utanförskap och mobbning 

Utanförskap anser jag kan handla om när man inte är del av någon specifik grupp eller inte har 

några vänner att vara med i exempelvis skolan. Eleverna jag intervjuat ser inte på dessa personer 

som mobbade, eftersom det ofta inte är någon som bryr sig om dem alls. Samtidigt kan jag tycka 

att denna typ av negligerande även det är en typ av mobbning trots att det inte sker med fysiska 

medel. Lärarna har ofta bra insyn i vilka elever som inte är del av någon grupp och är utanför. 

Päivi berättar; 
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”Det brukar i varje årskurs vara en eller två som är lite utanför. Det finns vissa som inte riktigt är med, och 

de vill inte det till slut… och nu har vi en kille som på ett visst ställe och inte är med någon. Jag tror inte 

han är mobbad, eller jag vet att han inte är mobbad för vi har jättebra koll på honom, för det verkar ju 

så…” 

 

Eftersom det bland annat är lärarna som tar hand om elever som verkar vara utanför och kan vara 

i behov av stöd i skolan så har det varit intressant att kunna ta del av en lärares aspekt. Päivi 

fortsätter berätta att den här eleven verkar vara ganska nöjd med sin position och att han säger att 

han har vänner utanför skolan. Hon tycker ändå det är konstigt att han inte tycker det är jobbigt 

att komma till skolan och att inte ha någon att bland annat äta med i matsalen. Han är nog inte 

mobbad som hon själv konstaterar men det är ju uppenbart att han är utstött. Hon säger i citatet 

att ”det finns vissa som inte riktigt är med, och de vill inte till slut”, det tolkar jag som att det 

ändå inte är dessa elevers val att vara ensamma, utan de lär sig när de blir tvungna och det 

kanhända att de utesluter de riktiga känslor man känner när man blir retad. Vad det än handlar om 

så är det inte ett mindre problem om personen tycks välja ensamheten själv, då människan enkelt 

kan blockera känslor och bygga upp en fasad trots att allt kanske egentligen, under ytan, inte är 

som det ska.
99

 Alla de andra eleverna jag intervjuat berättar om hur viktigt de tycker det är att ha 

kompisar i skolan och känna att man tillhör något, vilket bekräftar människans behov av att 

känna tillhörighet.
100

 Julien säger med egen erfarenhet att när hans vänner varit borta eller han på 

grund av någon anledning varit ensam är det inget roligt och att han känner ett slags obehag över 

det hela. Han nämner att det skulle varit jobbigt i matsalen på lunchen, eftersom man då inte vet 

vem man ska sitta med. Jag får däremot lite tvetydiga svar när jag frågar eleverna om det är några 

på skolan som verkar vara utstötta och inte har någon att vara eller prata med. Nina svarar på 

följande sätt;  

 

”Äh neej, det kanske finns några men nej jag tycker inte det är så nej. Jag har inte sett någon som är ensam, 

utan alla har ju någon att vara med och prata med liksom.” 

 

Medan Peter har denna erfarenhet av utanförskapen i skolan; 

 

”Asså man ser ju i korridoren de som sitter ensamma, men det kan man inte direkt kolla om de är utstötta 

eller inte. För att bara för att de sitter för sig själv betyder det inte att de är utstötta… man vet faktiskt inte.” 

 

Nina tvekar och säger till en början att ”det kanske finns några” men ångrar sig sedan och säger 

”nej jag har inte sett någon som är ensam”. Kanske kan man förstå den osäkerheten med det Peter 

säger att det finns de i korridorerna som sitter ensamma men att de för det inte behöver vara 

utstötta, ”man vet faktiskt inte”. Definitionen av utstött kan ju även det vara olika, utstött kan 

definieras som mobbad eller som någon utan vänner i skolan. Visserligen kan det vara som Peter 
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säger att de här eleverna som sitter ensamma på rasten inte är utstötta utan att de ”vill” vara 

ensamma. Det är ingen som bryr sig om dessa personer, de blir lämnade ifred och därför sker det 

ju ingen aktiv mobbning mot dem. Kanske är det därför Nina ångrar sig och säger att nej ingen är 

ensam alla har någon att prata med, i den bemärkelsen att om de vill så kan de prata med andra. 

Även fast intervjupersonerna är väldigt nöjda med hur de behandlas av andra i skolan och till 

största del säger att det inte finns någon framträdande mobbning i skolan så delade inte alla den 

uppfattningen. Peter berättar klart och tydligt att det finns mobbing på skolan. Han berättar att de 

som mobbar gör det för att få uppmärksamhet och se coola ut. Det kan återigen handla om en 

definitionsfråga vad som egentligen klassas som mobbning. Nina uttrycker det så här att 

mobbning inte finns så mycket i årskurs 9 och att det var värre i årskurs 7 och 8. Hon berättar att 

hon känner att elever i 8:an kollar ner på henne och tror att de är bättre, men att det inte är något 

hon bryr sig om. Indirekt sett så finns det mobbning enligt Nina. Även om hon i ovanstående citat 

väljer att säga nej till att det finns mobbning, bekräftar hon det här. Andra kanske skulle se detta 

som att de retas på ett sätt som kan tolkas som mobbning, men inte av Nina själv för att hon inte 

”bryr sig”. I detta fall handlar det inte heller om någon direkt aktiv mobbning men däremot något 

hon blir påverkad av eftersom det är något hon märker av. Utifrån det som konstaterats om 

ungdomars behov av gemenskap och positiv bekräftelse är det inte okej, precis som det inte är 

okej att vissa elever sitter ensamma på rasterna, att Nina (i det här fallet) känner att andra elever 

kollar ner på henne för att de ser på henne som annorlunda. Dessutom är det viktigt att komma 

ihåg att det kan vara svårt att framställa sig som mobbad eller utstött eller ens berätta att man 

känner sig mobbad eller utstött ibland. 

 

5.2.3 Acceptans och respekt 

Min definition av acceptans handlar dels om att man godtar eller accepterar en person för den 

han/hon är. Det kan även handla om att man accepterar en viss situation, genom att exempelvis 

inte ta reda på varför det egentligen är på ett visst sätt. Det kan handla om att man inte tycker att 

det är ens egna personliga ansvar, ofta kanske man överlåter det till någon annan för att göra det 

lätt för sig själv. Den ensamma eleven på bänken i korridorerna har erhållit en position som blivit 

accepterad av de andra eleverna. Min definition av respekt handlar om att man ser upp till en 

person eller avundas en person på grund av någon anledning, exempelvis för att en person är bra 

på något. När man är bra på något får man ofta respekt av de kompisar eller andra människor för 

att en sådan egenskap eller beteende kan vara eftersträvansvärd i ett visst sammanhang eller 

situationen. Det kan man säga skapar en positiv bekräftelse som vi varit inne på i tidigare avsnitt, 

(dock betonades ytliga kännetecken för acceptans medan det nu handlar om personliga 

egenskaper). Däremot blir inte alla roller trovärdiga och kan få en motsatt effekt från det man 

egentligen vill åstadkomma.
101

 Så här svarar Anna när jag frågar om det finns elever som gör sig 

till mycket för att passa in och för att andra ska tycka om dem och varför de i sådana fall gör så;  
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”Asså det kan ju finnas sånna, för att de liksom är rädda för att de inte är tillräckligt bra. Det där tycker jag 

är dåligt, men det finns ju vissa personer som tycker att de måste vara annorlunda för att de ska bli 

accepterade. Men enligt mig så tycker jag faktiskt att man borde vara bara sig själv för det är ju bara så 

man kan bli accepterad, då blir man accepterad på ett bra sätt så man kan känna sig bekväm.”  

 

När publiken inte går på detta framträdande så minskar istället acceptansen och respekten för den 

personen, vilket man kan se i citatet ovan. Huruvida det är accepterat att vara del av fler grupper 

diskuteras under intervjuerna, om man får beblanda sig med grupper som eventuellt har lägre 

status än sin egen. Läraren berättar om ett intressant inslag där det sker en gränsöverskridning 

mellan tjejer och killar. Hon har sett att det finns väldigt många par i årskurs 9 något hon inte 

varit med om förut. Lärarna ser optimistiskt på det hela; 

 

”[…] vi (lärarna) var såhär att det här känns ju hoppfullt, (skrattar), att det kanske börjar brytas upp lite. 

Det är en annan syrian som är ihop med en som är från filipinerna och det tror man skulle vara så här ”oh 

no” från den där gruppen… som traditionellt så väldigt anti och väldigt eller kanske försökt hålla gruppen 

så sluten som möjligt och inte riktigt släppt in några andra…” 

 

Trots att blandningar av grupper är accepterade så har det visats att man fortfarande är försiktig 

med att antingen trampa någon på tån i sin egen grupp eller beblanda sig med någon som inte är 

direkt omtyckt av andra av rädsla att själv bli kopplad till den här personen. I alla grupper finns 

ett pris man måste betala nämligen underkastelse, som Elias och Scotson kallar det.
102

 Man måste 

följa gruppens normer för att få vara del av den. Därför kan man riskera att drabbas av en 

kontaktsmitta om man umgås med någon från utanförgruppen och det blir ett hot mot den 

ställning man har i gruppen och respekten man har från de övriga medlemmarna.
103

 Det 

intressanta i detta fall är att det inte verkar finnas någon direkt rädsla för kontaktsmitta när det 

handlar om relationen mellan tjejer och killar, det verkar vara accepterat att associeras med någon 

oberoende gruppidentitet så länge de är av motsatt kön.   

 

5.2.4 Grupplojalitet 

Lojaliteten mot gruppen och försiktigheten man tar till för att inte sätta sig på kant med någon i 

gruppen är märkbar i det empiriska materialet. Vi kommer återigen in på gruppens normer och 

regler, hur viktigt det är att följa dessa för att bli accepterad i gruppen och hålla sig sams med de 

andra medlemmarna. Enligt Goffman är lojalitet, disciplin och försiktighet eftertraktade 

egenskaper för att ett team eller grupp ska kunna fungera effektivt.
104

 Vid tillfällen då en kompis 

eller gruppmedlem gör något man själv inte tycker är rätt är man hellre tyst istället för att lägga 

sig i eller tycka till. Anna säger att hon inte brukar ifrågasätta om hon anser att någon i hennes 

grupp gör fel utan hon visar det genom att inte säga något alls istället. Hon fortsätter; 
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”Om jag ser att det är någon eller bara något onödigt, asså något jag blir irriterad av att det är något som är 

jättekonstigt då kanske jag kommer in och försöker liksom… på något sätt fixa till det, men inte om det på 

något sätt bara är någon annan så här onödig sak.” 

 

Genom att vara tyst säger hon inte emot sin gruppmedlem samtidigt som hon för den övriga 

publiken inte stöttar det gruppmedlemmen gör eller säger. Det här är ett exempel på vad Goffman 

kallar dramaturgisk försiktighet och det är ett begrepp som används för att beskriva den klokhet 

och försiktighet teammedlemmarna tar till dels för att stötta sitt team och dels för att hålla sin 

plats i teamet.
105

 Denna dramaturgiska försiktighet man kan använda sig av ser självklart olika ut 

beroende på situation och person. När jag frågar Peter om han står för allt som hans kompisar 

säger och tycker påstår han att det är olika, ibland gör han det och ibland inte. Han säger att alla 

har ju sina egna åsikter och när han inte håller med någon säger han ifrån. De förklarar det som 

en viss kompromiss för trots att de är del av samma gruppidentitet så är de fortfarande egna 

individer och det är viktigt inom gruppen att visa sina åsikter för det är det som ger status 

eftersom ”att vara sig själv” är något begärligt. Det verkar dock som att det är annorlunda när 

man interagerar med andra elever som inte är ens närmaste kompisar, jag frågar om man känner 

att man alltid kan vara sig själv utan att vara rädd för att bli utstött eller rädd för att någon ska 

kolla konstigt på en; 

 

”Ibland, ibland kan det vara så, för folk kanske inte gillar hur du är som person… så det är, eller ibland gör 

jag saker för att inte visa. Jag kan inte… när jag vet hur folk är och när jag inte gillar, eller ja… till 

exempel om jag pratar med en person och en person inte gillar en då kan jag inte öppna mig för den, jag 

kan inte göra saker som jag gör framför mina kompisar […].” 

 

Att anpassa sig till situationen och att anpassa sig till vem det är man pratar med, när det kommer 

till beteenden, åsikter och så vidare är påtagligt i citatet ovan. Jag skulle se det som att man i 

många fall måste använda sunt förnuft. Detta kan vi även koppla till Goffman som menar att det 

finns två ”common- sense modeller” som vi formulerar vår uppfattning av en individs beteende 

efter.
106

 Peter berättar ovan hur han inte avskärmar sig från personen som egentligen inte tycker 

om honom utan är bara noga med vad han säger och inte säger. Kanske skulle man snarare kunna 

se detta som en taktik från hans sida än sunt förnuft. Vad anledningen än är ger det ett exempel 

på hur man anpassar sitt beteende efter situationen och efter vilka aktörer som är med i 

framträdandet. I alla fall är inte lösningen att visa sin åsikt i den främre regionen, utan den kan 

diskuteras i den bakre regionen i publikens frånvaro.
107

 Hur man ska bete sig och hur man lär sig 

en grupps regler sker genom att studera varandra och se hur de i den gruppen man tillhör eller vill 

tillhöra beter sig. Det ger en möjlighet att få veta hur man ska bete sig för att kunna sträva efter 

det beteende som är accepterar.
108

 Anna beskriver det med följande citat; 
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”Asså det bara känns så och jag har verkligen insett det efter att liksom asså jag har sett andra personer. Så 

jag vet hur det är och folk har liksom asså jag har märkt vad folk tycker om de där personerna som bara 

försöker liksom bli, asså gillade på ett sätt som de inte är och sådär. Man märker det ju direkt och asså jag 

har märkt att det bara är fel […]” 

 

5.2.5 Tillit  

På frågan om det är bra sammanhållning mellan grupperna och eleverna i skolan, svarar Peter 

följande; 

 

”Alltså det är faktiskt bra, att man så här liksom kan blandas ihop. Det är inte så där jätte mycket 

grupperingar där liksom den här gruppen, den där gruppen. Alla är på något sätt med varandra och sådära, 

det är inga grupperingar… Fast det finns ju vissa som är såhära mer vänner än andra liksom, de är bra 

vänner och att de har varit med varandra så här jätte länge och så därför.” 

 

Peter pratar om att ”bra vänner har varit med varandra länge” vilket visar på tidens betydelse av 

grupperingar och gruppernas status i förhållande till andra grupper. En grupp som varit med 

varandra och hållit ihop under en längre tid delar många minnen och upplevelser och är 

medlemmarna väl medvetna om vilka regler och normer som gäller i gruppen och hur de andra 

gruppmedlemmarna fungerar. En lång vänskap kan leda till en trygghet och därav tillit till 

varandra i gruppen. Man skulle kunna jämföra detta med Elias och Scotsons studie där de tydligt 

betonar tidens betydelse av familjegrupper som i generationer överfört normer, seder och annat 

som andra grupper är utestängda från.
109

 En gemenskap som skapats över tid leder till att man i 

en grupp kan prata om saker, dela åsikter och funderingar som är väldigt viktigt för de flesta. 

Samtidigt har man vissa skyldigheter till den här gruppen som ibland kan ha familjära band till 

varandra. I Winston Parva skapades den här tryggheten av de gamla släktnätverken där man 

hjälptes åt med bland annat barnpassning och mycket annat.
110

 Tillit och trygghet skapas med 

tiden, men sätter även högre krav på ordentlighet, försiktighet och gruppsammanhållning.
111

 Flera 

av eleverna jag intervjuat säger på ett eller annat sätt att tiden man har varit vän med någon är 

viktigt. Anna beskriver det så här; 

 
”Asså jag har ju vänner men jag skulle kunna säga att jag har liksom bästa vänner. […] Eftersom jag har 

varit med de en längre tid och bara därför. Jag har barndomsvänner, de som är närmast mig är de som har 

varit med mig sedan dagis, men annars de där andra är liksom vänner men de där andra de är liksom nära 

mig.” 

 

De vänner som hon ser som bästa vänner är de som hon varit med under en längre tid, hennes 

barndomsvänner, de som är ”nära”. Anna har gått med en och samma kompisar under en lång tid 

och som precis som nämndes tidigare, vilket skapar en överföring av normer och erfarenheter 

med varandra. Det är inte alla barn som går i skolan med samma personer från barnsben, det kan 
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bero på flytt, byte av skola, emigration med mera. Läraren ger ett exempel på hur det kan vara för 

dessa elever som inte har delat en längre gemenskap med någon över tid. Hon säger att det kan 

vara svårt att komma in som en ny elev från en annan skola i en klass där eleverna redan känt 

varandra sedan tidigare. Man smälter in men det är ovanligt att han/hon hinner skaffa en hög 

status på så kort tid när andra elever redan är etablerade och har en bekräftad roll. Trots att 

eleverna säger att det är bra sammanhållning mellan eleverna och olika grupper och att det finns 

en god interaktion mellan teamen, så finns det troligtvis ett team eller grupp som har en högre 

allmän prestige än de andra. Kanske är lärarens exempel ett bevis på något som är låg status i 

denna allmänna gemenskap och det är nya elever som inte varit med så länge och hunnit skapa en 

etablerad roll.
112

 Gruppen är viktig säger läraren dels för att det finns saker som funderingar och 

problem som man inte kan, vill eller vågar ta upp med sina föräldrar eller någon annan vuxen. I 

årskurs 9 är det viktigt eftersom det är många beslut som ska tas, vilken gymnasieskola man ska 

välja, vilken linje och så vidare. Det sätter en viss press på eleverna som underlättas om man har 

någon att prata med för att konstatera att man gör rätt val. En stark sammansvetsad grupp som 

följer samma kodex ger trygghet, tillit och ett gemensamt emblem som skapas genom att man 

delar det med någon och något som skapats med tiden.
113
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6. Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen besvaras mitt syfte och mina frågeställningar besvaras utifrån mina 

avslutande reflektioner av empirin, teori, metod och tidigare forskning.     

6.1 Övergripande diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ungdomar i årskurs 9 grupperar sig och hur 

man ser på varandra i och mellan dessa grupper, samt hur de ser på varandra i förhållande till 

status i och mellan grupperna. När jag intervjuar de 4 eleverna märker jag att det är ganska svårt 

att prata om status och grupperingar. Eftersom det kan vara två svårdefinierade begrepp. Eleverna 

tycker att interaktionen mellan olika klickar i klassen är väldigt flytande och alla känner att de 

kan prata med alla utan att känna obehag. Eleverna berättar dock att de har ett mindre antal 

kompisar som de kallar ”nära” vänner. Det kan vara kompisar som de delat samma intressen med, 

men framför allt har känt under en längre tid. Jag ser på den typen av grupp som består av ens 

”närmaste vänner”, vilket Goffman kallar för klick. Hela klassen i sig skulle vi kunna se på som 

ett team, som Goffman menar är en grupp som är beroende av varandra.
114

 Det var ingen som i 

sin klass kände att det var några större grupperingar och de var inte så hårda med 

gränsöverskridningar, de säger att alla kan prata med alla. En av eleverna påpekar att den goda 

sammanhållningen i klassen kan bero på att de spenderar mycket tid med varandra.
115

 Dessutom 

kan acceptansen av gränsöverskridningar i klassen bero på att alla i en klass delar samma mål och 

måste fungera som ett team för att kunna härda ut. Att gå i skolan är ju som sagt inte ett frivilligt 

val och obligatoriskt för alla upp till gymnasiet och därför vet man att det är bäst framför allt för 

en själv men också för de andra att vara sams. Det kan vara ett sätt att anpassa sig till situationen. 

Samtidigt som man vet att i skolan ska alla ha rätt till samma möjligheter och alla ska ha chansen 

till bra betyg bara de lägger manken till. Det är inte som i ett företag där det finns ett antal platser 

för ett antal människor som ska fyllas och som man rivaliserar om, alla kan ju inte bli chef i ett 

företag medan i princip alla elever skulle kunna få MVG i skolan. Detta kan hänvisas till vad 

Carolyn och Muzafer Sherif kom fram till i sina studier att det skapas fred och vänskap mellan 

olika grupper när de tillsammans har ett gemensamt mål.
116

 I skolan är elevernas gemensamma 

mål att göra bra ifrån sig men dock på ett individuellt plan. Eftersom alla elever sätts inför samma 

mål kan det ses som gemensamt trots att det är individuellt. Att känna att man har samma 

förutsättningar och möjligheter som alla andra är viktigt, men sen måste man komma ihåg att det 

alltid kommer finnas andra faktorer som kan skapa orättvisa för lärande. Trots det ska man ha 

möjligheten att förbättra förutsättningarna för sig själv och om stödet inte finns i hemmet ska man 

kunna få hjälp av lärare att vilja lyckas i skolan. Annars kan det leda till konsekvenser som man 

bland annat kan se i Winston Parva och i andra samhällen där det finns en typ av segregation.
117

 

Däremot påstår jag inte att det inte finns någon slags konkurrens mellan eleverna i skolan, utan 
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det finns men på ett annat sätt. Rivaliteten var mest framträdande inom gruppen, inom klicken. 

Detta får oss att komma in mer på status där status definierades olika bundet till om man beskrev 

status för gruppen eller status för individen.  

 

Lärarens erfarenheter av grupperingar och status är att status inte har så stor betydelse när det 

kommer till att accepteras i en grupp. Hon menar att om en person ska bli accepterad i en grupp 

har det inte med individens status att göra eftersom alla vare sig de har låg- eller hög status är 

beroende av varandra och fyller vissa roller som behövs i en gemenskap. Candace Clark skriver 

om känslornas betydelse för den sociala platsen man har i en grupp och något som skulle kunna 

kopplas till detta. Hon pratar om ”me-first” och ”you-first” och betonar betydelsen av alla 

individers roller i en grupp, där ”me-first” handlar om en person (en individ med hög status) som 

använder andra för att bekräfta eller höja sin egen position eller roll i gruppen.”You-first” är det 

motsatta, det vill säga till exempel en individ med lägre status i en grupp som tonar ner sin egen 

plats för att höja någon annans. Med tanke på en individs erhållna status anpassar de sig till 

situationen för att uppehålla gruppen, där båda parterna vinner.
118

 Det som däremot visade sig ge 

status till gruppen i stort gentemot andra grupper är ”tiden”, det vill säga hur länge man varit 

vänner. Genom tiden har man skapat en trygghet och tillit i form av väl strukturerade normer, 

beteenden och erfarenheter med varandra. Precis som Elias och Scotson påstår kunde man se att 

tiden för en gemenskaps sammanhållning är ett starkt redskap till makt och när man delar en stark 

intimitet och tillit i en grupp är det mycket enklare att stå emot eller tycka till om dåliga 

beteenden som vissa tar till i andra grupper.
119

 Med tiden skapas en överlägsen maktposition där 

man har insvetsade normer och regler, samt delar minnen och erfarenheter som de har monopol 

på och visar att tiden är statusgivande.
120

 

 

Elever med ett specifikt intresse verkar ha det lättare att kunna identifiera sig med en grupp. 

Genom att vara del av en gruppidentitet som delar ett specifikt intresse är det enklare att själv 

sätta fingret på sin egen identitet.
121

 Jenkins menar att kategoriseringarna sker för att vi ska kunna 

se vilka vi är associerade med, vilka andra tror att vi är och vise versa.
122

 Min koppling till detta 

utifrån materialet är att man tittar på andra individer, hur de beter sig och vilket bemötande de får 

vid detta beteende för att själv veta hur man ska bete sig för att bli accepterad. Det som var 

framträdande i intervjuerna när det kom till status och som verkade vara lika i alla grupper 

oberoende av intresse eller annat var att man behandlade varandra väl och att man skulle vara 

”sig själv”. Att vara sig själv var elevernas konkreta definition av vad som ger status och något 

som ständigt återkom, vilket kan kopplas till Goffman och tron på rollen.
123

 I tonåren kan denna 

förmåga att framstå som ”sig själv” ses som svår då man inte alltid hittat sig själv. Det är inte det 
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enklaste att vara ”sig själv” och veta sin identitet. När en elev ser den här osäkerheten hos andra 

förstår hon/han att ”vara sig själv” blir något eftersträvansvärt. Nilson menar att ju äldre man blir 

desto viktigare blir bilden andra har av en själv och man förväntas vara medveten om andra 

relationer och kategoriseringar vilket gör det hela väldigt känsloladdat.
124

 Vad som tolkas som 

låg status skulle jag påstå vara det motsatta till att ”vara sig själv” och det är människor som 

tolkas som att de måste göra sig till för att få bekräftelse och uppmärksamhet. Dessa personer är 

inte äkta. Andra elever accepterar de här ”osäkra” personerna men de får ingen större respekt. 

Fortsättningsvis visade det sig även vara något annat som samtliga elever (av dem jag 

intervjuade) tyckte var viktigt och det var att vara bra på något. När man är bra på något skapas 

en positiv bekräftelse som alla eftersträvar, även fast det för alla inte är lika viktigt, men att vara 

bra på något skapar just respekt och en tillfredsställelse som människan mår bra av. Vad eleverna 

ser som låg status är när människor kräver bekräftelse på ett falskt och oäkta sätt och de ses 

därför som osäkra, när rollen en elev tar till för att passa in inte blir pålitligt inför publiken.
125

 Att 

vara osäker i bemärkelsen som eleverna beskriver det kan bero på att man inte känner att man 

passar in någonstans. Man kanske inte delar samma intresse som vissa eller är tillräckligt 

kvalificerad för den gruppen man skulle vilja tillhöra och därför försöker man på ett överdrivet 

sätt hitta sin tillhörighet genom att bete sig så som man klarar av att få en slags bekräftelse på och 

för att bli placerad i ett fack. Det beteende kan man se hos ungdomarna från zon 3 i Winston 

Parva, vilka genom att känna sig exkluderad från samhället satte sig emot det och därmed bildade 

en allians med ett syfte och en känsla av tillhörighet.
126

 Elias och Scotson menar att betydelsen av 

att vara del av en tillhörighet gör det ”lättare för ungdomarna att möta den värld som de var 

utestängda från; de fungerade som motgift mot den extrema sårbarheten hos deras självkänsla”.
127

 

När man av olika anledningar inte känner samhörighet med någon eller inte får en inbjudan till en 

grupp kan man i protest ta till olika slags medel för att få uppmärksamhet eller så accepterar man 

det faktum att man inte passar in.
128

  

 

Det kan emellertid handla om två typer av utanförskap, som även kom på tal i intervjuerna när vi 

pratade om status och grupperingar och det är de stökiga (som ligger bakom skadegörelsen) och 

ensamvargarna (som sitter ensamma i korridorerna). De stökiga elever är av den rent 

ceremoniella sorten som kräver uppmärksamhet och bekräftelse, när han/hon märker att det inte 

går genom att bara vara sig själv tar han/hon till grövre medel för att få det. Det kan mycket väl te 

sig om vandalisering, mobbning, skadegörelse och så vidare.
129

 Den andra kategorin handlar om 

individer som accepterar situationen och istället drar sig undan. Kanske accepterar att de är 

annorlunda, inte passar in någonstans och får därför ty sig till sig själva. Dessa två typer av 

individer är ofta de som lärarna i skolan måste jobba extra med. Dock anser jag att det är viktigt 
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att lärarna läser mellan raderna när det kommer till elever med någon av dessa karaktärer. De 

elever som är ensamma och säger att de väljer detta själva kan tolkas som en försvarsmekanism 

för att dölja sina riktiga känslor. De har ”accepterat” att de inte passar in någonstans och har 

därför dragit sig undan. De tränger undan sina riktiga känslor för att inte bli sårade, de vill inte 

”blotta sig” inför andra. Jean M. Twenge och Roy F. Baumeister undersökningar visade det sig 

att utstötta eller exkluderade individer inte visade känslor och därför borde dessa individer tas 

med större försiktighet och på större allvar.
130

 Precis som Candace Clark redan varit inne på så 

tror även jag att man upplever sin sociala plats genom känslor. Därför är andra människors 

känslor och hanteringen av egna känslor viktiga redskap för att veta sin sociala plats och 

förhandla om en social plats.
131

  

 

Den frågeställning som jag inte riktigt lyckats få svar på i min studie är Hur mycket är man villig 

att anpassa sig för att få vara del av en grupp. Det kan dels bero på att mina intervjufrågor inte 

belyste denna frågeställning tillräckligt men även att den i efterhand inte visade sig vara det mest 

relevanta för syftet i stort, då frågan kan ses som svårdefinierad eller otydlig. Trots det så tycker 

jag att jag indirekt med mitt datamaterial kan se hur eleverna anpassar sig för att vara del av en 

grupp. Man skulle kunna hänvisa till när eleverna pratade om andra elever som söker bekräftelse 

på ett oäkta sätt. Som jag redan sagt ser man på dessa individer som osäkra på sig själva och för 

att kunna bli accepterade av andra känner de sig tvungna att göra sig till. Man skulle kunna tolka 

elevers anpassning på det sätt att de tittar på varandra för att få bekräftelse för vad som är 

acceptabelt. Detta ska dock ske på ett sätt som tolkas som omedvetet, att erkänna att man studerar 

andra för att på ett taktiskt sätt veta hur man blir godtagen och undvika snedsteg görs genom att 

se hur kollektivet reagerar på vissa beteenden, gester, kläder, prylar och så vidare som andra 

utför. Kläder skulle kunna vara ett utmärkt exempel på ett medel man tar till för att bekräfta sin 

identitet och visa vem man är eller vill tillhöra. Frågan i sig kan också vara svår att prata om då 

det kan vara svårt att erkänna att man härmar andra för att bli accepterad. Det är som att jag 

skulle ifrågasätta deras identitet. Slutligen kan man anta att alla människor i vissa sammanhang 

måste anpassa sig för att få vara del av en grupp eller passa in i en grupp. Det är därför en 

frågeställning som skulle kunna ses som svår att besvara då man aldrig vet om intervjupersonerna 

verkligen talar sanning eller ens är medveten om sin grad av anpassning i vissa situationer. 

 

6.2 Implikationer för vidare forskning och praktik 

För att se till eventuell vidare forskning skulle jag tycka det var intressant att se mer på hur 

gränsöverskridningarna egentligen ser ut mellan tjejer och killar, just för att det i denna studie 

visats att interaktionen mellan tjejer och killar var mer acceptabelt än för elever med samma kön. 

Detta var något läraren betonade och som var något unikt för årets 9:or och något som man såg 

som väldigt positivt bland lärarna. Dessvärre fick jag ingen sådan information från eleverna 
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själva och därför skulle det vara kul att undersöka vad de har för åsikter om detta och vad det kan 

bero på och så vidare. Det skulle även vara av intresse att koncentrera sig på extremerna i skolan, 

det vill säga de elever som är ensamma och inte har några vänner i skolan och de stökiga 

eleverna. Hur kan skolan motverka sådana beteenden? Hur kan lärare, föräldrar och andra 

iblandade bättre finnas där som stöd på det sätt som dessa elevers situation kan kräva? Skolan är 

trots allt en plats där barn och ungdomar kan få stöd och hjälp från andra vuxna utöver sin familj 

och som jag tidigare påpekat så är skolan en plats som eleverna själva inte valt att vara delaktig 

av. Det kan därför ses som de vuxnas ansvar att se till att eleverna mår bra i den här miljön. Det 

sista ämnet som jag sett som fängslande och som jag gärna velat lägga ner mer tid på att studera 

är känslospelet mellan individer och grupper. Känslor har visat sig ha en tänkvärd betydelse för 

grupperingar och status i den här studien och i tidigare forskning. Känslor är även något som 

människan gärna gömmer och de är därmed svåra att få grepp om. Bland annat vänskap och 

interaktioner med andra människor påverkas av känslor. Man är noga med att tolka andra 

människors känslor och hålla koll på sina egna för att man ska visa upp en godkänd bild av sig 

själv inför andra. Denna studie har även belyst den betydelse bekräftelse, acceptans, trygghet och 

tillit har i människans liv, något som vi tycks ge varandra genom gruppen, gemenskapen och 

samhörigheten.  

  



43 
 

7. Referenslista  

Litteratur 
Aspers, Patrik. (2011). Etnografiska metoder. Malmö: Liber AB 

Aspers, Patrik. (2001). Markets in Fashion: a phenomenological approach. Stockholm: City Uni. Press 

Benedicta Monteiro, Maria., Guerra, Rita., & Rebelo, Margarida. (2009). “Reducing Prejudice: Common Ingroup 

and Dual Identity in Unequal Status intergroup Encounters”, 273- 290 i Demoulin, Stéphanie., Leyens, Jacques- 

Philippe., & Dovido, John F.,  Intergroup misunderstandings: impact of divergent social realities. New York: 

Psychology Press 

Bloch, Charlotte. (2009). ”Akademins lunchrum – mys eller hierarki”, 215- 236 i Wettergren, Åsa., Starrin, Bengt., 

Lindgren, Gerd., (red). Det sociala livets emotionella grunder. Malmö: Liber AB 

Elias, Norbert., & Scotson, John L. (2004). Etablerade och Outsiders (2:a tryck.). Lund: Arkiv Moderna Klassiker 

Flick, Uwe. (2006). An introduction to qualitative research. London: SAGE Publications 

Giddens, Anthony. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB 

Goffman, Erving. (2004). Jaget och Maskerna – En studie i vardagslivets dramatik (4:e uppl.). Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag 

Jenkins, Richard. (2008). Social Identity. London: Routledge 

Levine, John M., Moreland, Richard L., & Hausmann, Leslie R.M. (2005). “Managing Group Composition: 

Inclusive and Exclusive Role Transitions”, 137- 160 i Abrams, Dominic., Hogg, Michael. A., Marques, Jose. M, The 

social psychology of inclusion and exclusion. New York: Psychology Press 

Nilsson, Björn. (2005). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur AB 

Pickett, Cynthia L., & Brewer, Marilynn B. (2005). “The Role of Exclusion in Maintaining Ingroup Inclusion”, 89- 

111 i Abrams, Dominic., Hogg, Michael. A., Marques, Jose. M, The social psychology of inclusion and exclusion. 

New York: Psychology Press 

Repstad, Pål. (1999). Närhet och distans. Lund: Studentlitteratur AB 

Scheff, Tomas J. (2009). ”Universella behov? Efter Maslow*”, 31- 56 i i Wettergren, Åsa., Starrin, Bengt., Lindgren, 

Gerd., (red). Det sociala livets emotionella grunder. Malmö: Liber AB 

Trost, Jan. (2001). Enätboken. Lund: Studentlitteratur AB 

Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB  

Twenge, Jean M., & Baumeister, Roy F. (2005). “Social Exclusion Increases Aggression and Self-Defeating 

Behavior while Reducing Intelligent Thought and Prosocial Behavior”, 27- 46 i Abrams, Dominic., Hogg, Michael. 

A., Marques, Jose. M, The social psychology of inclusion and exclusion. New York: Psychology Press 

Övriga källor 

Almquist, Ylva, Barn som är populära i klassen blir friskare vuxna. Publicerad 09-09-29, Hämtad 11 april 2012, 

från http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/barn-som-ar-populara-i-klassen-blir-friskare-vuxna 

Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk och vetenskaplig forskning. Hämtad 11 maj 

2012, från http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf  

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/barn-som-ar-populara-i-klassen-blir-friskare-vuxna
http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf


44 
 

8. Bilaga 1 

Kontaktbrev 

 

Hej Valstaskolan! 
 
Jag är en sociologi student som under vårterminen 2012 ska skriva C- uppsats i 
Sociologi. Det huvudtema jag har är Status och Rangordning. Därför har jag valt att göra 
en undersökning av hur elever i Högstadiet bildar grupper och hur dessa grupper ser på 
varandra. Vad är hög status i grupperna och skiljer de sig åt från grupp till grupp? Hur 
ser statushierarkin ut inom gruppen? Vad är man beredd att göra för att få ingå i en 
grupp? 
 
Detta är några av de frågor jag vill få besvarade för att kunna svara på mitt syfte, som 
framför allt handlar om hur ungdomar ser på varandra och hur indelning i grupper ser ut. 
 
Därför är min fråga till er om ni kan ge mig möjligheten att intervjua 4 elever i årskurs 9 
och en lärare. Att jag vill intervjua en lärare beror på att jag då även kan få en bild från 
en person som står utanför elevgrupperna men ändå rör sig i samma miljö. Det ger mig 
även en grundläggande bild över vilka grupperingar som finns.  
 
Deltagandet är förstås frivilligt och de medverkande kan när som helst avbryta intervjun. 
Intervjuerna kommer att vara runt 30 minuter långa. Deltagande kommer att vara 
anonymt och alla uppgifter som kan härledas till de som medverkar kommer 
avidentifieras. Allt detta kommer även att förklaras för de enskilda intervjupersonerna 
innan intervjun sätts igång.  
 
Det ultimata för mig skulle vara att hinna med mina 5 intervjuer under vecka 14, 
eventuellt onsdag (4/4) och torsdag (5/4). Med tanke på Ert påsklov och den tidbrist vi 
studenter har. Om det inte är möjligt att utföra intervjuerna redan vecka 14, med tanke 
på att jag är sent ute, så är det istället aktuellt vecka 16 så fort som möjligt efter 
påsklovet.  
 
Om något är oklart eller ni har andra frågor gällande min studie eller intervjuerna, hör 
gärna av Er till mig antingen via mejl eller telefon!  
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Emma Mattsson 
Mobil: 070 44 32 499 
e-mail: em-mattsson@hotmail.com  
Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen  
Handledare: Elisabet Näsman, (elisabet.nasman@soc.uu.se) 
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9. Bilaga 2 

Intervjuguide 1 (för elev) & Intervjuguide 2 (för lärare) 

 

 

Intervjuguide 1, intervju med elev (30 min) – Semistrukturerad intervju 
 

Bakgrund 

 Kan du beskriva dig själv lite kort, namn och något du tycker om att göra på din fritid! 

- Hur tror du andra skulle beskriva dig som person? 

 

Tema 1: Erfarenhet av grupperingar och gruppidentitet 

 Tycker du det är bra sammanhållning mellan alla elever eller är det mycket uppdelningar? 

- Skulle du kunna ge ett exempel! 

 Finns det några grupperingar av er elever här på skolan som du kan komma på? 

 Tillhör du någon grupp? 

- Hur skulle du beskriva din grupp? 

- Kan man tillhöra mer än en grupp? 

 Är det viktigt att vara del av en grupp? 

- Hur kan det bli om man inte är del av en grupp? 

 Tror du att många av eleverna här i skolan måste anstränga sig mycket för att passa in och 

bli accepterad? 

- Har du lagt märke till någon som gör sig till för att kunna passa in? Har du något 

exempel? 

 Tror du det kan spela någon roll vilken familj man kommer ifrån och vilken grupp man 

tillhör i skolan? 

- Har det betydelse om man är rik eller fattig? 

- Har föräldrarnas jobb någon betydelse? 

- Vad har kläder för betydelse? 

 

Tema 2: Definiering och erfarenhet av status  

 Status kan uppfattas på olika sätt, vad tycker du ”status” är? Status = beundrad 

 Om du tänker på en person här i skolan som du tycker/tror har mycket status, hur är den 

personen? 

  Är det viktigt med status för att få vara del av en grupp och få vara kompis med andra 

elever i skolan? 

- Om inte: Vad är viktigt? 

 Skiljer det sig från vad som anses som hög status beroende på vilken grupp man pratar 

om? 

- (Exempelvis fotbollslaget, de stökiga…) 

 

Tema 3: Relation till den egna gruppen 

 Står du för allt som dina kompisar gör? 

 Tror du andra elever skulle kunna göra saker som de egentligen inte tycker är rätt, bara för 

att stå upp för sina kompisar?  

- Skulle du kunna göra det? 
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 Om man ser på din grupp av kompisar, tävlar ni mycket med varandra om vem som är 

bäst eller mest populär? 

- Har du behovet av att vara bäst eller populär? 

 Upplever du att du inte alltid kan vara dig själv pågrund av att du inte vill riskera att bli 

utstött? 

- Struntar du ibland i att säga vad du tycker för att det kan säga emot någon annan i din 

grupp?  

 

Tema 4: Relation till mobbning och exkludering 

 Finns det elever som andra elever retas med för att vara roliga eller få uppmärksamhet? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Varför tror du de gör det? 

- Är det elever i sin egen grupp man retar eller är det andra i skolan? 

 Skulle det kunna vara ett sätt att få hög status i grupp? 

 Tycker du att lärarna skulle kunna göra mer för att alla ska trivas i skolan? 

- Hur? 

 

Avslutande del:  

 Tror du det finns grupperingar bland lärarna här på skolan? 

- Har någon mer status än någon annan? Vem? 

- Är det någon av lärarna som verkar vara utanför och inte passar in någonstans? 

 Avslutande reflektioner? Är det något du skulle vilja tillägga innan vi slutar? 

 

 

 

Intervjuguide 2, intervju med lärare (30 min) – Semistrukturerad intervju 
 

Bakgrund 

 Skulle du kunna berätta kort om dig själv, vad du heter och hur länge du arbetat på 

skolan! 

- Hur tror du att dina elever skulle beskriva dig? 

 

Tema 1: Erfarenheter av grupperingar och gruppidentitet 

 Finns det tydliga grupperingar bland eleverna här i skolan? 

- Hur ser grupperingarna ut? 

 Hur ser grupperna på varandra, är det mycket rivalitet?  

- Finns det rivalitet inom grupperna  

 Är det viktigt för elever i den här åldern att vara del av en grupp? 

-  Vad kan det bero på? 

 Tror du eleverna måste anstränga sig mycket för att passa in och bli accepterad? 

 Tror du att familjebakgrund har någon betydelse på grupperingarna? 

- Har det betydelse om man är rik eller fattig? 

- Har föräldrarnas jobb någon betydelse? 

- Vad har kläder för betydelse? 
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Tema 2: Definiering och erfarenhet av status 

 Definitionen av status, skiljer den sig från olika grupper av elever? 

 Hur beter sig de elever som utmärker sig här i skolan? Är dessa elever personer som andra 

elever ser upp till eller tycker är störiga? 

 Är det viktigt för eleverna att ha status så att de får vara del av en grupp?  

- Tror du att status kan ha betydelse för vilken roll man har i gruppen? 

- Finns det en tydlig statushierarki inom grupperna? 

 

Tema 3: Erfarenhet av mobbning och exkludering hos elever 

 Är det vanligt att eleverna gör saker som de egentligen inte tycker är rätt av rädsla för att 

riskera att bli exkluderad ur sin grupp? 

 Har ni fall där elever känner sig utanför? 

 Skulle man som vuxen kunna motverka grupptryck som en grupp sätter på enstaka elever?   

 Sker mobbning eller att elever blir retade av andra elever främst inom den egna gruppen 

eller mot elever tillhörande andra grupper? 

  

Tema 4: Egna erfarenheter och påverkan (nu och då)  

 Med tanke på dina egna erfarenheter av skolan och skolyrket, skiljer sig 

gruppindelningarna och gruppidentiteterna sig åt idag från hur det var för 10 år sen? 

- Var det bättre eller värre då?  

 Hur visar du ditt stöd till elever som är utsatta för mobbning? 

 Tror du att du som lärare kan påverka elevernas gruppindelningar? 

- Syn på varandra (grupperna emellan)! 

 Känner du att lärarna på skolan skulle ha nytta av att lära sig mer om gruppindelningar 

och gruppidentiteter i syfte att motverka exkludering och mobbning? 

 

Avslutande del:  

 Avslutande reflektioner? Är det något du skulle vilja tillägga innan vi slutar? 
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10.  Bilaga 3 

Andra kodningen 

 
Acceptans 

Tillit 

Bekräftelse 

Gruppens betydelse 

Betydelse av rollen 

Betydelse av familjen 

Interaktion mellan grupperna 

Utanförskap 

Erfarenhet av status 

Fördomar 

grupperingar 

Grupptryck 

Identitet 

Lärarrollen 

Materiellt kapital 

Prioritering 

Självsäker 

Skämt 

Statusgivande 

Statussänkande 

Grupplojalitet 

Utmärkande grupp 

 

Antal: 22 

 

         

  

 
 

 

 


