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Abstract
In this study the author attempts to identify factors that are determinants for why some pupils 
in Swedish grade school have high status in comparison with their peers. The study takes on 
the characteristics of both an ethnographic and a literature study by comparing the findings of 
interviews carried out with students of a first grade class with previous research. The study 
identify several tools for analyzing of how status may be understood in specific situations. 
The study also finds that important factors for gaining high status amongst children in a 
school classes might be the ability to apply access strategies to get accepted in social 
interactions, such as game play, have the ability to create games that are enjoyed by peers and 
social skills, to name a few. Overall the study shows that children's game play with each other 
are crucial for their social interactions and their social position. The study also show that 
children that have earlier established relationships with other children in a specific group also 
have a better opportunity to establish a high status position.
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1 Inledning
Skolan idag är en av de arenor där barn har mest interaktion med andra barn. Där träffas barn i 
formella såväl som informella sammanhang och skolan erbjuder varje enskilt barn fler sociala 
valmöjligheter än nästan någon annan arena de har kommit i kontakt med tidigare. I detta 
sammanhang måste barn på egen hand navigera sig igenom den socialisering som sker, och 
fatta beslut om vilka skolkamrater de vill och kan inkludera i sina vänskapskretsar. Vilka som 
ska, och inte ska inkluderas i dessa grupper. I denna process skapas uttalade och outtalade 
hierarkier mellan eleverna där de som befinner sig högst upp har större inverkan på det 
fortsatta sociala klimatet inom gruppen och de längre ner får samtidigt mer eller mindre 
passiva roller. I en grupp där vissa känner trygghet i den sociala position de besitter medan 
andra känner ängslan och stress över behovet av att försvara sin sociala ställning är det lätt att 
föreställa sig de skillnader i vilka förutsättningar som finns för att uppnå personlig och 
kunskapsmässig utveckling. Arbetet som lärare kräver alltså insikt i de sociala interaktioner 
som pågår och formar elever i skolan.

Genom att som lärare vara medveten om de relationer som ingår i, och leder till, den inbördes 
hierarkin får man möjlighet att se detta och eventuellt påverka utvecklingen för att skapa 
jämnare förutsättningar för alla barn i skolan. Det blir lättare att hjälpa barn genomgå skolan 
med god relation till varandra och kanske till och med göra det möjligt att alla barn får en 
gynnsammare personlig och kunskapsmässig utveckling. Det är skolans och lärarens uppgift 
att ge alla barn en likvärdig skolgång (Utbildningsdepartementet, 2010) och detta gäller det 
sociala planet så väl som det kunskapsmässiga. För en elev som inte upplever sig ha kontroll 
över sin sociala situation kan det innebär en stressad och otrygg tillvaro vilket kan vara lika 
distraherande som koncentrationssvårigheter eller inlärningsproblematik. Min förhoppning 
med detta arbete är att kunna belysa de generella faktorer som ingår i de relationer som 
existerar när statushierarkier mellan elever skapas, och därmed bidra till att fler elever får en 
njutbar och givande skolgång.

Detta arbete har både en kvalitativ ansats genom att utföra intervjuer med enskilda elever, 
såväl som det är en litteraturstudie där tidigare forskning står för en stor del av de resultat som 
framkommer. Det har utförts en mängd studier på områden som tangerar status men utan att 
på allvar gå in på ämnet. Jag har därför funnit att många slutsatser kan dras genom att lägga 
samman material från flera olika studier. Av den anledningen hoppas jag att den här studien 
kan fylla en funktion i att fånga upp och sammanställa material från många olika litterära 
källor som var för sig inte explicit handlar om status men som alla innehåller fragment som är 
viktiga för förståelsen av status i sociala interaktioner. Tyvärr, till min stora frustration, är åtta 
veckor en allt för kort tid för att göra det omfattande arbete som krävs för att gå igenom det 
enorma material som finns på barns socialisering och peer interaction (beskrivs nedan) för att 
hitta alla fragment som bidrar till en så fullständig bild som möjligt av vad som är och skapar 
hög status. Men jag hoppas att detta arbete, utöver att uppfylla arbetets syfte, kan erbjuda en 
första och grundläggande del i ett fortsatt arbete att samla material dessa frågor. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att skapa en djupare insikt i de relationer som existerar i en grupp av 
barn i de lägre skolåren där det finns hierarkier som innebär att gruppens medlemmar har 
olika status. Syftet är vidare att ta reda på faktorer som påverkar den statusskillnad som finns 
mellan gruppens medlemmar och hur denna skillnad tar sig i uttryck.

1.2 Frågeställningar:

Vad kännetecknar hög status hos medlemmar i en grupp när gruppmedlemmarna interagerar 
med varandra och med medlemmar i andra grupper?

Vilka faktorer framstår som avgörande i en skolklass i de lägre åldrarna, för de elever som har 
hög status i förhållande till de som inte har det?
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2 Litteraturgenomgång
Det har varit svårt att hitta litteratur som direkt handlar om status. En stor del av arbetet har 
därför ägnats åt att identifiera litteratur som handlar om andra aspekter av barns socialisation 
och där status hanteras som en bieffekt av det huvudsakliga ämnet. Detta är inte fallet för alla 
de källor som hanteras i denna uppsats men några av dem. Som en följd av detta kommer 
litteraturgenomgången presentera de olika källornas innehåll var för sig, utan att kopplas 
samman eller ställas mot varandra i någon större utsträckning. Detta kommer nämligen göras i 
resultat-, analys-, och diskussionsdelen av uppsatsen där litteraturen kopplas samman med 
varandra samt med det resultat som har kommit ur fältarbetets intervjuer.

2.1.1 Begreppet ”peer”
Det engelska ordet peer är ett begrepp som regelbundet uppkommer i sammanhang om barns 
socialisering men också i många andra sammanhang. Ordet saknar motsvarighet inom 
svenskan och istället för att översätta det ungefärligt har jag valt att använda det rakt av i 
denna uppsats. Jag ska dock ge en redogörelse för vad begreppet innebär. Vanligast 
förekommer begreppet peer för sig själv eller i sammanhanget peer culture som fortsatt i 
uppsatsen kommer skrivas peerkultur. Peer innebär kortfattat ”gelikar”, ungefär som kollegor 
utan att vara kopplade till ett arbete eller som kamrater utan att det finns en vänskapsrelation 
dem emellan. En samling människor som på något sätt är sammankopplade i en grupp utan 
någon formell hierarki. Studenter är peers med andra studenter, årskurs 1 elever är peers med 
andra årskurs 1 elever, forskare är peers med andra forskare. Peers är de individer som på ett 
specifikt givet sätt är jämbördiga med varandra. (Corsaro, 2005)

2.1.2 Ingrupper och utgrupper
Ingrupper och utgrupper är ett vanligt förekommande begrepp i litteratur om socialisering. En 
ingrupp är den konstellation med individer som ingår i en grupp tillsammans. Begreppet har 
vissa likheter med peers men är mer flexibelt och varierande, en ingrupp kan innefatta en 
större grupp så väl som en mindre grupp människor än vad vad som innefattas i peers. Vilka 
som inkluderas i en ingrupp kan också vara mer varierande än vilka som är peers. En ingrupp 
kan till exempel vara så liten som barnen i en familj, men kan också vara så stor att den 
innefattar alla personer med friluftsliv som hobby. Ingruppen innefattar alla som i ett specifikt 
avseende har något gemensamt och delar en tillhörighet med varandra. På samma sätt är 
utgrupper alla gruppbildningar som en individ inte är en del av. (Halevy, Chou, Chone & 
Livingston, 2012)

2.2 Barns kulturella kontext
I Corsaros bok The Sociology of Childhood (2005) förmedlas barnets utveckling som social 
varelse. Nyckeldelar i denna utveckling menar Corsaro ligger i de olika kulturer ett barn är 
delaktig i. Varje ny arena medför en ny kultur som i sig både kan omfattas av likheter med för 
barnet tidigare kända arenor eller bestå av helt nya kulturer. Men det som är väsentligt är att 
barnet inte bara är en konsument av dessa kulturer utan även en producent. Detta synliggörs 
genom begreppet interpretive reproduction eller tolkande reproduktion på svenska. Med 
tolkande reproduktion menas att barnet tar in den aktuella kulturen som det befinner sig i men 
är inte en oreflekterande återskapare av denna kultur. Istället reagerar barnet på det som 
händer, värderar det som upplevs, gallrar och skapar nytt i det kulturflöde som barnet utsätts 
för. Barnet är lika mycket en aktiv deltagare i kulturen som de vuxna och andra barn är och 
erbjuder nya bidrag till kulturen oavsett sammanhang. Men, med denna förståelse för tolkande 
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reproduktion måste man också ha en medvetenhet om att små barn inte har en fri interaktion 
med den vuxna världen. Information och kulturella värden medieras oftast via föräldrarna och 
den egna familjen. Till exempel så bestämmer föräldrarna både villkor och sammanhang för 
alla tidiga interaktioner barnet har med jämnåriga. Även information från omvärlden tolkas 
länge först av föräldrarna och sedan medieras vidare till barnen. (Corsaro, 2005)

När barnen så småningom kommer upp i ålder nog för att vistas i arenor självständigt från 
sina föräldrar får tolkande reproduktion en allt större betydelse. För att visa betydelsen av 
tolkande reproduktion erbjuder Corsaro en modell som är inspirerad av ett spiralformat 
spindelnät. Modellen är konstruerad så 
att barnet börjar i mitten och i takt 
med att det blir äldre så rör sig barnet i 
en spiral längre och längre utåt. Rakt 
ut från mitten av nätet finns det ekrar 
som representerar olika arenor som 
barnet kommer i kontakt med vid olika 
tillfällen av sitt liv. Till en början har 
barnet endast en arena, och det är 
ursprungsfamiljen, men så småningom 
kommer barnet i kontakt med fler 
arenor, var och en med sin egen unika 
kultur, och genom tolkande 
reproduktion påverkas barnet av varje 
specifik arenas kultur och tar med sig 
dess inflytande till nästa arena där 
barnet i sin tur både påverkar arenans 
kultur och på nytt påverkas av denna 
arenas kultur. (Corsaro, 2005)

Corsaro talar vidare om två sätt att se på barndom inom sociologin. Ett där man ser på 
barndom ur ett individualistiskt perspektiv där barndomen är något som alla går igenom för 
att sedan avslutas och lämnas bakom sig när man går in vuxenlivet. Ett annat perspektiv att se 
på barndom är som en konstant existerande demografisk grupp, precis som svenskar eller 
homosexuella. Det är under ständig förändring vilka som ingår i gruppen men ur ett 
samhällsperspektiv är den alltid där. I Corsaros modell kan man även se detta som en form av 
arena. Den spiralformade linjen i modellen har fyra delar som skiljs åt baserat på sitt avstånd 
från mitten. Detta markeras genom att delarna har streckade respektive heldragna linjer. Dessa 
motsvarar hur barnet rör sig mellan följande fyra faser i livet: förskoleålder, prepubertal, 
tonåring och vuxen. Dessa fyra faser i livet har det gemensamt med arenor att de har unika 
kulturer som är karakteriserande för deltagarna som ingår i gruppen. Var och en av dessa faser 
har återkommande kulturer som är konstanta oavsett vilken generation som inkluderas i 
gruppen. Varje generation som gör entré i fasen skapar nya, egna karaktäriserande drag som 
är specifika för sin generation. De producerar sin egen kultur. Detta visar även på hur 
tolkande reproduktion kan förstås ur ett samhällsperspektiv och inte bara är aktuellt på ett 
individuellt plan. (Corsaro, 2005)

2.2.1 Barn i olika geografiska kulturer
För att vidare ge förståelse för hur tolkande reproduktion kan visa sig i verkligheten och för 
att visa varför detta är väsentligt i den här uppsatsen kommer två exempel på kulturer 
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beskrivas som är tagna ur Corsaros studier (2005). Den ena visar på en vanligt förekommande 
kulturell företeelse från en italiensk förskola och den andra på en vanligt förekommande 
kulturell företeelse från en amerikansk förskola för familjer i en utsatt ekonomisk situation 
med i huvudsak afroamerikanska barn. Låt oss börja med att se vad Corsaro skriver om den 
italienska kulturen.

The art of verbal negotiation and debate is deeply valued in Italian society …. Children also engage 
in discussione [sic] with adults and peers from an early age. (Corsaro, 2005, s. 162)

Italian preschool children, much like adults in their communities, frequently engage in highly 
stylized and dramatic discussions and debates .... Having been exposed to and included in discussione 
[sic] by parents, teachers and other adults in their community, preschool children generate and value 
this activity in their peer cultures. (Corsaro, 2005, s. 190)

Med denna bakgrund i åtanke låt oss titta på ett exempel på hur det kan se ut i verkligheten 
när italienska förskolebarn ägnar sig åt diskussion.

A group of kids(... all about 5 years old) are sitting around a table drawing. It is disegno libero (free 
drawing) time, so the kids can draw what ever they like …. Franco draws a picture of what he says is 
a “extraterrestrial tree”. Sara immediately shakes her head and says, “They don’t exist.” Franco 
insists that they do. A little later Franco draws what he says is a werewolf or bad wolf. Sara again 
challenges Franco, claiming, “Wolves do not exist.”

“Yes, wolves exist,” says Giovanna.
“They don’t exist,” counters Sara, “only their bones.”
“It’s not true,” protests Franco. “Wolves do exist!”
“Yes,” agrees Luigi, supporting Franco.
“But they do no exist,” Sara insists, “only in the mountains.”
At this point a boy, Paolo, who was painting at another table, comes over and, waving his 

paintbrush, says, “It’s true. They exist´!”
Sara waves Paolo away with her hand, saying, “You’re not in this.”
Franco, now visibly upset, pokes his finger at Sara’s chest and says, “you’re not in this because⎯”
Sara pokes back and interrupts Franco, “You-”
“You say that I’m not in this.” Franco interrupts right back as he pushes Sara’s hand away. 

“Wolves exist!”
“No, it’s not true,” denies Sara.
Paolo, not put off by Sara, leans forward between her and Franco and says, “Not even ghosts.”
“It’s true,” says Franco.
“The ghosts-” starts Luigi.
“Yah!” Franco interrupts, “They don’t exist.”
“No, No. Those no,” Sara agrees.
“Yes,” says Franco, now changing his mind probably to spite Sara. “Yes they exist. Ghosts, 

however, exist-”
“They’re in the woods,” Nino interrupts.
“Eh, it’s not true,” says Franco. “Ghost exist under the sea in houses-”
“In, in abandoned houses,” says Paolo, finishing Franco’s sentence.
“It’s true,” says Franco, “underwater houses.” (Corsaro, 2005, s. 190-191)

I utdraget ovan kan man se de karaktärsdrag som Corsaro menar är kännetecknande för den 
italienska kulturen. En diskussion startar mellan två barn som snabbt sprids till övriga barn 
runt bordet och till slut även attraherar barn vid ett intilliggande bord. Corsaros resonemang 
och exempel visar på hur mycket den vuxna diskussionskulturen har influerat barnen i tidiga 
år och, som Corsaro själv uttrycker det, är en högt aktad egenskap i barnens peerkultur. 
(Corsaro, 2005)
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I Corsaros exempel från en amerikansk förskola, där en “överväldigande majoritet” [egen 
översättning] (Corsaro, 2005, s. 194) av barn och vuxna består av afroamerikansk etnicitet, 
har en annan företeelse noterats i barnens peerkultur. Den har i likhet med den italienska 
diskussionen stort fokus på verbalt utbyte och förmåga att formulera sig men med en helt 
annan karaktär.

Peer interaction and play routines often contained oppositional talk. This is playful teasing and 
confrontational talk that some African American children frequently use to construct social order of 
their peer cultures. “Why you following me like that for? and “What you think you’re doing, boy? are 
examples of oppositional talk. Consider the following exchange, witch took place while two girls 
were playing in the sandbox.

Pam: Hey, girl, don’t use that little ol’ thing [scoop]; use this big one.
Brenda: [Takes the bigger scoop] OK.
Pam: What’s a matter with you, girl; that’s too much sugar in that cake!
Brenda: No, it ain’t.
Pam: I said it is, girl. 
(Corsaro, 2005, s. 194)

Det var sällan barnen reagerade negativt på den här formen av interaktion eller klagade hos 
lärare. Faktum är att skicklighet i denna typ av back talking var högt skattat bland barnen 
mycket i stil med de italienska barnens discussione. Särskilt fyndiga repliker kunde framkalla 
både komplimanger och applåder, ibland till och med från barnet som var måltavla för 
repliken. (Corsaro, 2005)

Denna stil av oppositional talk upplevs ofta aggressiv för de som inte delar den kulturen. När 
barn från den amerikanska vita medelklassen möter barn från den afroamerikanska kulturen 
tenderar de vita medelklass barnen uppleva de afroamerikanska barnens konfrontativa stil 
skräckinjagande och hotfull. Samtidigt som de afroamerikanska barnen i omvänd ordning 
finner den ordnade och försiktiga stilen hos de vita medelklassbarnen som nedvärderande 
(Corsaro, 2005, s. 245). Det är värt att uppmärksamma att de karaktäriserande drag som är 
högt skattade i en kultur och kännetecknar ett barn som andra ser upp till, i en annan kultur 
kan innebära att samma barn uppfattas annorlunda. Vilket kan orsaka att barnet blir utsatt eller 
hamnar utanför.

2.2.2 Barn i olika tidsmässiga kulturer
Fernie, Kantor & Whaley (1995) utförde en longitudinell studie i en förskola som var särskilt 
anpassad för att utföra etnografiska studier i. Förskolan bestod av två avdelningar som var 
separerade från varandra På samma sätt som avdelningar på vilken annan förskola som helst. 
Studien genomfördes dock i båda avdelningarna parallellt och över ett flertal generationer 
barn, vilket skapade förutsättningar för att fortlöpande studera peerkulturen och hur den 
utvecklades allt medan barnen blev äldre och så småningom lämnade förskolan och vad som 
hände när nya barn tog deras plats. En av de företeelser som noterades var vad Fernie m.fl. 
kallade för peer group affiliation, och som jag väljer att översätta till gruppanknytning. 
Gruppanknytning var en företeelse som Fernie m.fl. tolkade som ett sätt för barnen att visa 
tillhörighet med varandra och bestod av artefakter eller ritualer. Ett år till exempel gick alla 
barn runt med pinnar, ett annat så användes det väldigt mycket fula ord. Det 
anmärkningsvärda som forskarna upptäckte var att när de väl hade identifierat beteendet för 
en barngrupp kunde de fortsättningsvis identifiera någon form av gruppanknytning i varje 
generation barn som passerade förskolan. Utöver det så varierade det även mellan varje 
generation hur gruppanknytningen tog sig i uttryck. Detta trots att de lokaler som förskolan 
befann sig, de pedagoger och forskare som involverades i verksamheten och den demografi 
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som barnen på förskolan kom ifrån var konstanta under den tid som studierna utfördes. Detta 
möjliggör endast slutsatsen att hur gruppanknytningen tog sig i uttryck berodde enbart på de 
specifika barn som ingick i gruppen. Ofta startar gruppanknytningen på så sätt att ett eller 
flera barn började med något och att sedan fler och fler i gruppen tog till sig det och gjorde 
likadant tills det var en självklar del av barnens peerkultur. (Fernie m.fl. 1995)

Dessa ovanstående exempel från italienska och afroamerikanska förskolor samt Corsaros 
(2005) noteringar om relationen till den vita medelklassen är väsentligt för den här uppsatsen 
för att visa på att de specifika egenskaper som uppskattas av omgivningen kan variera kraftigt 
mellan olika geografiska kulturer. På samma sätt visar Corsaros spindelnätsmodell och 
Fernies m.fl. (1995) upptäckter om gruppanknytning att detsamma gäller för kulturer i olika 
åldrar trots samma geografiska plats. Detta är en viktig förståelse att ta med sig för att förstå 
den bild av status som definieras nedan.

2.3 Definitioner av status
Det finns väldigt många olika sätt att se på begreppet status. De allra flesta har på något sätt 
kommit i kontakt med begreppet i någon form då det existerar i vitt skilda sammanhang. Det 
kan vara allt från mekanisk status av ett föremål till medicinsk, social- eller civil status. Det 
som ska behandlas i den här uppsatsen är en social form av status närmare bestämt om 
individens status i relation till andra individer inom en grupp. Men även på ett sådant inrutat 
område finns det stora skillnader i vad som menas. Det är också så lurigt att när det talas om 
status så används det dessutom olika begrepp för samma företeelse. Exempel på begrepp som 
används kan vara popularitet, hierarkier eller makt.

Skånfors kallar status för positionering, eller sociala positioner. Det beskrivs som att barnen 
förhandlar om och förflyttar sig mellan olika positioner i den sociala samvaron och att detta 
både påverkar och påverkas av den interaktion de har med varandra. Dessa positioner och den 
relativa statusen är under konstant förhandling och förändring. Positionering handlar om att 
man placerar sig själv och andra i förhållande till varandra i varje situation. Detta betyder att 
positionering innebär en gemensam överenskommelse mellan de inblandade parterna. 
“Sammantaget handlar det om att deras sociala positioneringar vilar på gemensamma 
kunskapssystem; det vill säga: det speglar något de vet tillsammans” (Skånfors, 2013, s. 20-
21). En individ kan inte inta en position utan att denna position tillåts av övriga inblandade. 
Skånfors visar på tre sociala resurser som medför större möjligheter för barnen att positionera 
sig i en relation så att de har högre status och makt. Dessa tre resurser är: etablerade 
relationer; rätt ålder; och specifik kompetens. Relevansen för de olika resurserna varierade 
mellan olika situationer beroende på vilka individer som var närvarande och vilken aktivitet 
det gällde. Den relativa positionen mellan specifika individer varierar med andra ord kraftigt 
och är högst föränderlig. Även om dessa tre sociala resurser skapar större möjligheter att 
positionera sig med hög status så är deras inflytande, i sin tur, också påverkade av situationen. 
(Skånfors, 2013)

2.3.1 Prestige och dominans
I en studie av Halevy m.fl. (2012) lyfter de en definition av status som den respekt och 
inflytande som en person får av och har över andra. Det vill säga till vilken grad en individ 
tillåts påverka de som finns i dennes omgivning. Halevy m.fl. beskriver även två skilda 
former av status baserat på statusens karaktär och ursprung, nämligen prestige och dominans. 
Dessa två former av status beskrivs inte vara i motsatsrelation till varandra och även om de är 
väldigt olika till sin natur är det fullt möjligt att samma person besitter både prestige och 
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dominans. Med prestige menas den form av inflytande som kommer från respekt och vördnad. 
Ofta har denna form av status inslag av beundran och tilltro till en individs förmåga och 
kompetens. Man bryr sig ofta om vad en person som har status genom prestige tycker om en. 
Dominans handlar i stället om att skaffa sig status genom att kräva och socialt hota sig till 
den. Engelskans “intimidate” ger en god uppfattning av innebörden i dominans. Det handlar 
om status genom att andra är lite rädda för att säga emot eller inte göra som personen vill. Det 
handlar även om att man går in i varje situation och förväntar sig att vara i kontroll eller tävla 
om att vara den som har kontroll. En person som har status genom dominans har ofta 
möjlighet att utföra någon slags utpressning genom att ha makt över någon form av resurs. 
Detta kan både vara en faktisk resurs eller en upplevd resurs, som till exempel inkludering i 
en grupp, och utövar hot om att strypa tillgången till resursen. (Halevy m.fl., 2012)

Halevys studie visar vidare på hur gruppmedlemmar värderar olika handlingar i förhållande 
till prestige och dominans. Handlingar som först och främst gynnar ingruppen ökar en persons 
prestige i de övriga medlemmarnas ögon, oavsett om samma handling samtidigt gynnar eller 
straffar utgrupper. Handlingar som istället först och främst gynnar individen själv eller straffar 
utgrupper ökar en persons dominans i de övriga gruppmedlemmarnas ögon. Studien visar 
även att grupper helst väljer ledare som de anser har högre prestige än dominans men i 
tävlingssammanhang eller om det handlar om motstridande intressen med andra grupper vill 
gruppen hellre representeras av någon som de upplever har hög dominans. (Halevy m.fl., 
2012)

Det är dock värt att notera att detta var en klinisk studie där deltagarna aldrig träffade 
varandra. Detta medför att det i deltagarnas värderingar ej togs in i beräkningen aspekter som 
personlighet och subjektiva relationer. Ett faktum som kan argumenteras vara både positivt 
och negativt för resultatets betydelse i dess praktiska tillämpning. Oavsett vilken inverkan det 
har på resultatens applikationsmöjligheter visar dock studien att kopplingarna som görs 
mellan handlingsmönster och prestige respektive dominans inte har påverkats av några 
störningsmoment. Det är därför endast den direkta följden mellan ett beteende och hur detta 
beteende uppfattas av gruppens medlemmar som har observerats. Resultatet om sambanden 
kan därför värderas tillförlitliga utifrån dessa premisser. Studien påstår även att den 
reproducerar samma resultat som gjorts i en tidigare studie och stärker därmed ytterligare 
studiens reliabilitet.

2.3.2 Popularitet
Ett annat förekommande sätt att se på status är i egenskap av popularitet. Både Brock, 
Rovegno & Oliver (2009) och Adler & Adler (1998) har liknande utgångspunkter men med 
viss variation. Brock m.fl. studerade hur status påverkar samarbetet i ett grupparbete i skolan 
och definierade status utifrån elevernas egna uttalanden. I likhet med Skånfors (2013) utgick 
de ifrån perspektivet att status handlar om det upplevda av gruppens medlemmar. Denna typ 
av status kallas för “peer status” och hänvisar till Cohens (1994, s. 23) definition av 
begreppet som “differences in perceived attractiveness or popularity”. Genom intervjuer av 
eleverna i den klass som studien utfördes i fastslog forskarna fyra egenskaper och 
förutsättningar för att en elev skulle ha hög status, eller hög popularitet, vilket är deras 
begrepp för status. De rangordnade dem efter betydelse. Det som hade mest inflytande på 
popularitet var att vara rik, vilket innebar att eleverna kunde köpa rätt saker, men framför allt, 
rätt kläder. Näst viktigast egenskap var att vara snygg och även här handlade det till stor del 
om att ha rätt kläder. Att första och andra aspekten på många sätt går ihop vittnar om att 
eleverna lade väldigt stor vikt vid detta. Den tredje viktigaste egenskapen var att vara atletisk 
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eller vara med i ett idrottslag och slutligen att ha en bra personlighet. Det framkom dock att 
det var sällan de populära eleverna var snälla mot de impopulära eleverna utan att vilja få ut 
något av det. Angående den tredje punkten ska det också förtydligas att studien gjordes inom 
ramarna för ett skolidrottsprojekt vilket kan påverka hur viktigt atletiska färdigheter 
upplevdes.

Adler & Adler (1998) definierar även de status som popularitet och redogör för egenskaper 
och förutsättningar som resulterar i hög status. Den skillnad som finns från Bock m.fl. (2009) 
är att Adler & Adler baserar sina påståenden på observationer och har inte lagt betydelsen i 
vad eleverna säger att de anser, utan har dragit slutsatser ifrån vad de som forskare har noterat 
och observerat i elevernas beteenden. De noterade skillnader i vad som hade inflytande på 
status mellan killar och tjejer. För killar var det viktigast att vara atletiskt framgångsrik. Följt 
av att vara cool, vara tuff, ha sociala färdigheter och, längre upp i åldrarna, att vara 
framgångsrik i sina relationer med tjejer. För tjejer var det istället viktigast vilken bakgrund 
deras familj hade, och med det menas om de var rika eller inte. Detta följdes av fysiskt 
utseende, sociala färdigheter och akademiska prestationer. 

Om än både Adler & Adler och Brock m.fl. får liknande resultat på vad det är som gör att 
någon har hög status, vilket ger det viss validitet, så kan båda arbetena kritiseras med att de tar 
ett för ytligt perspektiv för att vara giltigt som generaliserbart resultat. Både Adler & Adler 
och Brock m.fl. visar att utseende och stil är viktiga för status. Vad som är anmärkningsvärt i 
detta är att det handlar om en subjektiv uppfattning. Eleverna på skolorna är väldigt överens 
om vad som anses snyggt. Detta antyder att någonting har inflytande över deras åsikter. Detta 
gör det möjligt att ifrågasätta om det är rätt utseende som ger en individ hög status eller om 
det är en individ (eller flera) med hög status som bestämmer vad som är rätt utseende. Vi har 
även genom Corsaro (2005) sett hur det varierar mellan olika kulturer vilka karaktärsdrag och 
färdigheter som påverkar om en individ är högt ansedd eller inte. Mer om detta i kommande 
kapitel.

2.3.3 Definition av status i det här arbetet
I det här arbetet kommer fenomenet status vara definierat som en individs möjlighet att 
påverka sina sociala omgivning. Denna definition bär samma innebörd som Skånfors (2013) 
begrepp positionering i det att det handlar om en gemensam, outtalad överenskommelse 
mellan inblandade parter där en aktör tillåts utöva makt över de övriga inblandade. Vidare 
definieras i det här arbetet även hög status som likvärdigt med popularitet. Detta baseras på 
antagandet om att den som är populär tillåts utöva makt över de som anser att denne är 
populär, i överensstämmelse med Adlers & Adlers (1998) och Brocks m.fl. (2009) definition 
av status som popularitet.

2.4 “Faktorer” som påverkar status
Som vi har sett finns det många sätt att se på status och vad det innebär. För att få rätt 
uppfattning av vad detta arbete strävar mot att ta reda på ska det nu förtydligas vad som 
menas med syftets och frågeställningarnas formulering om faktorer som påverkar status. 
Både Adler & Adler (1998) och Brock m.fl. (2009) lägger fram ett flertal egenskaper och 
förutsättningar som de menar hör ihop med hög status. Som det dock framgår tidigare finns 
det kritik att framföra mot sådana resonemang. Skånfors (2013) och Halevy m.fl. (2012) 
närmar sig status ur ett mer generellt och grundläggande perspektiv. Tack vare Corsaro (2005) 
har vi också sett hur barn i olika nationella och etniska kulturer har väldigt olika sätt att se på 
vad som är önskvärda egenskaper och färdigheter i deras peerkultur. Detta visar att med det 
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fokus på specifika egenskaper och förutsättningar som Adler & Adler och Brock m.fl. har är 
det inte säkert att man hittar de universella faktorer som påverkar vad som ger status. Det är 
möjligt att deras angreppsvinkel kan ge en mycket exakt bild av vad som ger hög status på 
specifika, lokala platser men det bidrar inte till en förståelse som är överförbar mellan olika 
platser. Av de resultat som Fernie m.fl. (1995) har bidragit med och Corsaros (2005) 
redogörelse för tolkande reproduktion går det heller inte att anta att denna form av specifik 
statusformulering ens är överförbar mellan olika åldrar och generationer på samma 
geografiska plats.

Med detta klargörande vill jag därför göra det tydligt att det är den universella och 
generaliserbara synen på hur status kan förklaras som detta arbete strävar mot att blottlägga. 
Det studien vill uppnå är att komma framåt i forskningen om faktorer som påverkar status 
oavsett sammanhang eller geografisk plats.

2.5 Interaktion i grupp
För att förstå status i gruppsammanhang behöver vi se på barns umgänge med varandra. Den 
typ av interaktion som är i fokus för denna uppsats är den fria leken och de val barn gör när de 
bestämmer själva. Genom studier i förskolemiljöer kan man se grundläggande villkor för 
barns lek med andra barn och hur denna lek utvecklas i ett tidigt skede.

2.5.1 Gatekeeping och access strategies
Corsaro (2005) menar att lekar i en institutionell miljö, som förskolan eller skolan, utsätts för 
många olika former av störningsmoment och distraktioner som hotar att hindra och förstöra 
leksituationer. När två eller flera barn leker tillsammans har de en överenskommelse sig 
emellan, de har mer eller mindre samma bild av vilka förutsättningar som finns i den 
gemensamt skapade lekvärlden, vad som händer just nu och vad som kan eller får hända i 
framtiden. Så länge denna överenskommelse existerar vet barnen att de kommer ha roligt. 
Särskilt i tidigare år, som i förskolan, är denna relation och överenskommelse ömtålig. Ju 
äldre barnen blir desto mer tenderar sådana överenskommelser att tåla. När vuxna ser barn 
neka andra barn tillträde till en lek ses det ofta som ett själviskt eller elakt beteende. Men 
Corsaro erbjuder förståelsen att det inte handlar om att barn vägrar dela med sig eller 
samarbeta, utan de vill skydda en upprättad överenskommelse och inte förlora sin chans till 
samarbete. Tas nya deltagare in i den överenskommelse som är etablerad finns inte bara 
risken att den aktuella leken går förlorad och blir till något annat, utan också risken att en ny 
gemenskap formas där det enskilda barnet inte längre är en del av överenskommelsen. Att 
man med andra ord tappar sin lekkamrat. Corsaro kallar denna företeelse för gatekeeping och 
innebär skeendet när vissa barn hindrar andra barn från att bli en del av det samförstånd som 
redan finns etablerat mellan lekkamraterna. (Corsaro, 2005)

För att kunna få tillgång till lekar som de inte redan är en del av börjar barn tidigt utveckla 
access strategies, dvs strategier för att bli accepterade i ett leksammanhang. Det som avgör 
om dessa strategier är lyckade eller inte är hur de som är involverade i leken uppfattar den nya 
aktören. De skäl som ligger bakom ett nekande av tillgång handlar om att de som leker är 
rädda för att nya deltagare inte förstår poängen med leken och därför kommer “göra fel” eller 
att nya deltagare ska lyckas ändra poängen med leken mot de redan lekandes vilja. En lyckad 
strategi måste därför gå ut på att visa att man klarar av att vara med i den gemenskap som 
etablerats utan att medvetet eller omedvetet ändra på leken mer än vad de redan involverade 
barnen kan acceptera. (Corsaro, 2005)
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Corsaro (2005) menar att dessa överenskommelser är högst tillfälliga och att det försvinner 
och skapas nya hela tiden i barnens interaktioner, och att detta är en anledning till att 
gatekeeping är så vanligt förekommande hos barn, för att interaktionen är så lätt förlorad. 
Fernie m.fl. (1995) delar många av Corsaros upptäckter vad gäller den viktiga roll som 
gatekeeping bär i barns interaktion, men har sett att det inom den stora barngruppen (till 
exempel en förskolas avdelning) skapas interaktioner i mindre grupper som är relativt stabila. 
Med det menas att samma barn återkommande skapar överenskommelser med varandra och 
regelbundet utesluter andra barn ur sin gemenskap. Medlemskapet i en vänskapsrelation 
sträcker sig alltså över flera tillfällen och inte bara det enstaka och tillfälliga som Corsaro talar 
om.

2.5.2 Inkludering-exkludering i subgrupper
När vänskapsrelationer börjar uppstå i den stora gruppen bildas det subgrupper. Dessa grupper 
tillämpar former av inkludering-exkludering (Fernie m.fl., 1995, s. 164) som möjliggör att 
deras subgrupp stärks i sin sammanhållning och hindrar oönskade ickemedlemmar att göra 
intrång på deras överenskommelse. Detta gäller i huvudsak grupper som är exklusiva och 
exkluderande av sitt egna val och som därför kallas kärngrupper. Inkludering-exkludering är 
en universell social dynamik som används av grupper för att reglera vilka som är medlemmar 
i en grupptillhörighet. Det finns två huvudsakliga skäl till tillämpningen av inkludering-
exkludering. Det ena är att det bildar ett “lim” som håller ihop gruppen. Genom att visa att “vi 
är vi, och vi hör ihop, till skillnad från alla de andra som vi inte hör ihop med” skapas en 
känsla i gruppen som gör det svårare för gruppens medlemmar att lämna gemenskapen och 
söka andra vänner. Det är ett sätt för var och en i gruppen känna en säkerhet i att de andra i 
gruppen inte kommer lämna dem. Det andra är ett sätt att skydda det interaktiva utrymme som 
gruppens medlemmar har skapat tillsammans, den överenskommelse de har. Genom att 
exkludera ickemedlemmar utsätts deras lek eller interaktion för färre störningsmoment som 
kan skada den överenskommelse de har skapat tillsammans. (Fernie m.fl., 1995)

Det skapas också subgrupper som uppstår till följd av att det redan har bildats andra grupper 
och därmed består av de barn som “blev över“ för att de inte inkluderades i någon annan 
grupp. Generellt sett utövar dessa grupper i mindre utsträckning inkludering-
exkluderingsstrategier. Kärngrupperna å andra sidan byggde sin subgruppanknytning på 
frekvent användande av sådana strategier. I kapitel 3.1 “Barns kulturella kontext” 
redogjordes det för företeelsen gruppanknytning som barn använder för att visa samhörighet 
till en stor grupp, till exempel en förskoleavdelning. De artefakter och ritualer som 
gruppanknytningen bestod av fanns i stor tillgång och var lätta att skaffa. När en kärngrupp 
ägnar sig åt inkludering-exkludering är det för att skapa samma samhörighetskänsla, men 
företeelsen syftar även till att utesluta utgruppmedlemmar för att signalera att de inte hör in i 
gruppen. De artefakter och ritualer som används till subgruppsanknytning är därför istället 
tillgängliga i begränsad omfattning eller begränsade i tid och rum. Medlemmar i kärngruppen 
kunde hamstra den resurs som signalerade ingrupptillhörighet för att ha möjlighet att 
distribuera den som de ansåg lämpligt. (Fernie m.fl., 1995)

LaMonte (1988) identifierade i sin studie en dominant grupp som i likhet med Fernies m.fl. 
(1995) kärngrupp tillämpade inkludering-exkluderingsstrategier för att kontrollera sin egen 
exklusivitet. Den dominanta gruppen kontrollerade regelbundet förskoleavdelningens 
klosshörna som var ett favoritområde för barnen. Det fanns tre strategier som möjliggjorde att 
gruppen skaffade sig social kontroll över klosshörnan. Ett sätt var genom tid, genom att vara 
först på plats kunde de göra anspråk på området. De såg till att gå först från maten till 
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exempel för att försäkra sig om att ingen annan skulle hinna leka där innan dem. En annan 
metod var genom att kontrollera material och utrymme. Genom att roffa åt sig det bästa 
byggmaterialet och en stor yta att bygga på försäkrade de sig om att andra inte kunde inkräkta 
där de var eller tycka att det inte var så roligt och därför gå någon annanstans. Och det tredje 
var genom att neka andra barn tillträde till deras lek (LaMonte, 1988). Genom att påstå att det 
inte rymdes fler eller att leken inte tillät att man var fler i likhet med gatekeeping (Corsaro, 
2005; Fernie m.fl. 1995) eller som Corsaro kallar det, “att rättfärdiga exkludering med 
hänvisning till utrymme eller antal personer” [egen översättning] (1984, citerad i Fernie m.fl., 
1995, s. 165).

En annan observation Fernie. m.fl. (1995) gjorde var av två barn som ständigt lekte med två 
vagnar. Det fanns endast dessa två vagnar och det fanns fler barn som också var intresserad av 
att leka med dem, så för att fler barn skulle få möjlighet att leka med dem skaffade lärarna 
fram några till likadana. Då övergick de två barnen till att leka med något annat istället som 
fanns i en mer begränsad tillgång. När lärarna sedan tog bort de extra vagnarna så det bara 
fanns två igen så återgick de två barnen till att leka med dem. Det är tydligt i det här exemplet 
att vagnarna för dessa två barn var en inkludering-exkluderingsstrategi som handlade om att 
förstärka sin relation till varandra samtidigt som de ville undvika att andra barn riskerade att 
göra intrång på den. (Fernie m.fl., 1995)

2.5.3 Populära grupper
Ett flertal studier har identifierat vad de kallar för cliques, som är en grupp med vänner som 
känner samhörighet med varandra.

Cliques are, at their base, friendship circles, whose members tend to identify each other as mutually 
connected. Yet cliques are more then that; cliques have a hierarchical structure, being dominated by a 
leader, and are exclusive in nature, so that not all individuals who desire membership are accepted.” 
(Adler & Adler, 1998, s. 56)

Trots att studierna hade olika fokus och olika tillvägagångssätt kunde de alla identifiera flera 
aspekter som är centrala i cliquestrukturen. Det är viktigt för medlemmarna att upprätthålla 
gruppens gränser. Medlemskap ska vara exklusivt och inte öppet för vem som helst 
(exkludering). Det finns en tydlig hierarki inom en clique där den populäraste är ledare och 
har stor makt över vad som sker inom gruppen (statusstrukturer). Gruppens relation till andra 
grupper och medlemmarnas relation till ickemedlemmar är tydlig (samhörighet och 
integration). Det identifierades en toppclique som var den populäraste gruppen i klassen och 
ledaren för den var den populäraste eleven. Många ville vara med i denna clique men det var 
få som fick det, dock kände alla väl till vilka som ingick i gruppen och särskilt vem det var 
som bestämde. Även om de elever som ingick i toppcliquen ansågs vara de populäraste 
personerna i klassen var det sällan som de upplevdes trevliga av de som inte var med i 
gruppen. Faktum var att de tvärtom i huvudsak ansågs otrevliga och elaka mot icke 
gruppmedlemmar. Man var inte heller immun mot trakasserier från toppcliquens medlemmar 
ens när man var med i den gruppen. Miljön inom gruppen var full av manipulation och 
mycket handlade om att skydda sin egen position och spela ut de andra mot varandra för att 
vinna gunst hos de som hade högre rank inom gruppen och få de med lägre rank lojala mot sig 
själv. (Adler & Adler, 1998)

2.5.4 Individens ansvar
Edling (1999) tar upp individens ansvar för sin egen situation i klassen. Boken Kompissamtal 
handlar om en metodik för att dels hantera konflikter i klassen men framför allt för att ge 
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eleverna träning i att uttrycka känslor om orättvisor och felaktigheter som de blir utsatta för. 
Edling menar att mobbing och utnyttjande uppstår när en individ inte har sociala redskap för 
att markera sina gränser. Barn måste därför erbjudas förutsättningar för att kunna ta ansvar för 
sin egen situation.

En person som inte orkar göra sina gränser gällande drar mobbare till sig. Det är en av livets hårda 
realiteter. Den svages gränslöshet lockar fram rovdjuret i människan. 

Därmed inte sagt att mobboffret själv är skuld till sin olycka. Det vore absurt att skuldbelägga ett 
mobbat barn. Mobbarna har fullt ansvar för sina handlingar. (Edling, 1999, s. 47)

De som kan hävda sina gränser gör det möjligt för sig själv att påverka sin situation i 
interaktionen med andra men detta är en färdighet som behöver tränas, precis som alla andra 
menar Edling (1999).
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3 Metod
I detta avsnitt redogörs för studiens metodiska upplägg med en inledande del om den 
metodiska ansatsen, varefter en beskrivning av genomförande och urval äger rum, samt 
resonemang kring studiens utförande. Slutligen motiveras studiens förhållningssätt till de 
etiska principerna.

3.1 Metodisk ansats
Denna studie är en kvalitativ studie där ett utvalt område har studerats ingående genom en 
begränsad mängd informanter med målet att uppnå en djupare förståelse med fokus på 
sambandet mellan orsak och verkan. Studien har en kvalitativ ansats med ostrukturerade, 
fokuserade intervjuer (Bell, 2006, s. 161-162; Denscombe, 2007, s. 176) med elever i deras 
egen skolmiljö med målet att undersöka företeelser i elevernas kulturella miljö. Studien 
speglas även av en litteraturstudies karaktär för att möjliggöra inhämtning av ett mer 
omfattande resultatunderlag men då detta inte är en regelrätt litteraturstudie kommer endast en 
enklare genomgång ges för hur sökningen efter litteratur har gått till. (Denscombe, 2007) 

3.2 Utförande & urval
Studien genomfördes i en mindre skola i norra Sverige i en årskurs 1 klass som består av 48 
elever. Klassen är uppdelad i två grupper, som i stort sett har alla lektioner uppdelade, och har 
två pedagoger som agerar lärare till varsin halva av gruppen. Pedagogerna upplever att 
eleverna uppfattar hela gruppen som en enda hel klass men som är uppdelad i olika 
gruppkonstellationer. Klassen består av 22 pojkar och 26 flickor som bor i samma geografiska 
område där invånarna i huvudsak består av vit medel- och arbetarklass.

För studien ville jag intervjua alla elever i en klass för att komma åt det klimat som finns i 
hela klassen och ha möjlighet att upptäcka alla möjliga hierarkiprocesser inom gruppen, men 
av praktiska skäl beslutade jag att det var orimligt att hantera material från alla 48 elever och 
valde därför att fokusera på ena halvan av klassen. Den ”halva” som studien utfördes i bestod 
av 22 elever och valdes för att det var den grupp vars lärare jag hade varit i kontakt med inför 
att komma till klassen. Intervjuer genomfördes med samtliga elever i den valda halvan 
förutom tre elever som var sjuka under de två dagar som jag besökte klassen. Jag intervjuade 
även två elever ur den andra halvan av klassen av den anledningen att tid fanns för detta. Den 
ena av dessa två elever kom under en rast och önskade om att få bli intervjuad, den andra 
valde jag då dennes namn hade kommit upp frekvent i de andra elevernas intervjuer och jag 
fann att det kunde finnas intressant information att få fram i en intervju. Tre av intervjuerna 
avbröts av eleverna när de inte längre ville fortsätta men övriga elever lät mig ställa alla mina 
frågor. Längden på de intervjuer som inte avbröts sträckte sig från sex minuter till 37 minuter 
och totalt samlades sex timmars intervjumaterial in. (Intervjuguide, se bilaga 2)

Intervjuerna utfördes under två dagar på elevernas ordinarie skoltid och över hela dagen med 
paus för klassens raster. Eleverna blev frågade en i taget om de ville komma och bli 
intervjuade av mig i ett rum en bit bort från klassrummet där vi kunde sitta ostörda vid ett 
bord. Intervjuerna spelades in på bandspelare för att transkriberas senare, och som i sin tur 
skulle vara till underlag för analys. Anteckningar fördes också men som endast syftade till att 
vara till minneshjälp under tiden för själva intervjun. Transkribering skedde under en längre 
tid senare parallellt med skrivandet av uppsatsen.
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Intervjuerna var av ostrukturerad, fokuserad karaktär till vilken det förberetts frågor som 
ställdes till samtliga elever men som i huvudsak syftade till att få igång samtalet. (Bell, 2006; 
Denscombe, 2007) (Intervjuguide, se bilaga 2) Det var improviserade följdfrågor, anpassade 
efter vad eleverna svarade, som var tänkta att leda fram till det huvudsakliga materialet för 
studien. Frågorna var formulerade för att indirekt närma sig aspekter av status. Meningen var 
att eleverna skulle berätta om händelseförlopp och situationer som de varit med om eller 
observerat, för att på så sätt visa på exempel för hur status och grupphierarkier uttrycker sig i 
reella situationer. En del av målet med intervjuerna var att eleverna inte skulle berätta om sina 
uppfattningar och åsikter om status eller popularitet. Detta för att undvika risken att eleverna 
endast berättade vad de trodde att jag ville höra. Samtalen kom ändå ofta in på känslor och 
åsikter om olika situationer, samt hur olika elever agerade. 

De frågor jag förberett var inte helt statiska. I ett fall upptäckte jag att frågorna inte 
uppfattades av eleverna som jag hade trott att de skulle göra. När det inträffade 
omformulerade jag frågan för att få ett mer givande svar. I andra fall la jag till frågor som 
kommit upp som följdfrågor och som jag trodde skulle vara givande att få svar på från 
samtliga elever, vissa av dessa tog jag sedan bort igen då det inte gav något utan 
sammanhanget som de kommit upp i. Med varje intervju lärde jag mig bättre och bättre att 
känna av vilka följdfrågor som skulle ställas när och hur länge jag skulle dröja mig kvar vid 
ett ämne för att det fortfarande fanns intressant information att få ut. Jag lärde mig också efter 
hand att ge eleverna mer och mer tid att tänka. Allt detta resulterade i att de senare 
intervjuerna tenderade att bli längre än de första men i många fall också mer givande.

Då jag inte visste hur många elever jag skulle hinna intervjua på den satta tiden ville jag att 
det skulle finnas en förutbestämd ordning i vilken jag intervjuade eleverna. Ordningen jag 
valde att prata med barnen bestämdes därför av klasslistan. Innan jag träffat några av barnen 
eller sett klasslistan beslöt jag mig för ta vartannat barn från längst upp på klasslistan och 
vartannat barn från längst ned på klasslistan. 

3.2.1 Litteraturen
Det visade sig tidigt i arbetet att specifika studier för status mellan individer inte är väl 
utforskat. Ofta måste man söka sig till litteratur med andra inriktningar där status tas upp som 
en del av det som undersöks, till exempel barns sociala liv eller studier om lekande och 
inkludering-exkludering. I många fall fanns det material som var av intresse men som var 
inriktat på förskolans åldersspann. Detta visar även på att det finns ett behov av mer 
genomgående litteraturstudier på området om status i barngrupper. Det är till synes inte alls är 
brist på forskning som berör detta ämne, utan i själva verket finns det sannorlikt väldigt 
mycket forskning om barns socialisation. Som tidigare nämnts är informationen om just status 
väldigt utspridd.

Insamling av litteratur för det här arbetet gjordes framför allt med utgångspunkt i de två 
databaserna SwePub och DiVA, även sökningar i ERIC bidrog till att skapa en bild av vilken 
omfattning av studier som finns inom ämnesområdet. Inledande sökord som ”status”, 
”hierarkier” och ”grupprocesser” visade att det var en stor mängd studier som innehåller dessa 
ord men som handlar om helt andra saker. ”Status” kunde innefatta så vitt skilda studier som 
mekaniska processer och samhällsekonomiska följder av politiska beslut. Blev sökorden 
istället för specifika, som ”makt i skolan” och ”hierarki i barngrupper”, uteblev träffarna 
fullständigt. Med sökord som ”barns socialisering” började relevanta träffar dyka upp och 
genom Skånfors studie (2013) kunde jag sedan använda nyckelord som ”children's peer 

18



culture” och ”children's interactions” för att få ytterligare fler relevanta träffar. Genom 
Corsaro (2005) hittade jag även väsentlig litteratur som kunde vara relevant för min studie. 
Litteraturen söktes upp och lästes, sovrades och bearbetades.

3.2.2 Materialanalys
Inledningsvis lästes litteraturmaterialet igenom för att skapa en uppfattning av den existerande 
kunskap som finns på området. Materialet sorterades upp efter författare och tema och 
jämfördes därefter med varandra och analyserades hur olika forskares infallsvinklar och 
resultat kan förstås i kontexten av varandra. Detta arbete skedde parallellt med att 
intervjufrågorna formulerades men fortsatte också efter att intervjuerna avslutats. 
Litteraturanalysen styrde i hög grad valet av intervjufrågor och den inriktning som valdes för 
intervjuerna.

Analysarbetet av intervjumaterialet gjordes ur en tematisk infallsvinkel, eller meningskodning 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Efter att intervjuerna genomförts sorterades materialets innehåll 
efter dess koppling till litteraturen och efter återkommande mönster som uppkom i elevernas 
interaktion med varandra. Då återkommande mönster kunde gestaltas i olika former gick 
analysarbetet ut på att identifiera de grundläggande mekaniker och processer som var 
essensen av företeelsen. Det som framkom ur det jämfördes sedan med resultaten från den 
behandlade litteraturen. Genom att hitta likheter i dessa olika resultat var förhoppningen att 
det skulle gå att identifiera faktorer som påverkar status. 

3.3 Etiska principer
I samråd med klassens mentor skickades det i klassens veckobrev ut information till föräldrar 
och vårdnadshavare sex dagar innan intervjuerna skulle ske. Där informerades det om mitt 
namn och att jag skulle komma från Umeå Universitet och utföra intervjuer med eleverna i 
klassen. De informerades om att detta var en del i mitt examensarbete för lärarexamen. Om 
vårdnadshavarna inte ville att deras barn skulle vara med på intervjuerna skulle de meddela 
klassens mentor som skulle vidarebefordra denna information till mig. Om de inte hörde av 
sig togs detta som ett medgivande från föräldrarna och vårdnadshavarna att deras barn deltog i 
studien. Brevet till vårdnadshavarna finns att läsa som bilaga 1. Klassens mentor berättade för 
mig när jag kom till klassen att alla elever hade fått godkänt för att vara med i studien. Jag vet 
dock inte hur många vårdnadshavare som hade hört av sig och sagt att det var okej eller hur 
många som hade givit sitt medgivande genom att inte höra av sig.

När jag kom till klassen den första dagen presenterade jag mig för eleverna och berättade vad 
jag gjorde där. Jag berättade att deltagande var frivilligt och om de inte ville följa med när jag 
kom och frågade om de ville prata med mig var det okej. Jag frågade även varje elev enskilt 
varje gång jag hämtade ett nytt barn om den ville följa med, samtliga sa ja. Även i rummet där 
intervjun skulle ske informerade jag att det var helt frivilligt om eleven ville delta och att de 
när som helst kunde säga att de inte ville fortsätta av någon anledning. Det skedde tre gånger 
att eleven avbröt under samtalet och inte ville fortsätta.

Jag berättade att samtalet skulle spelas in för att jag efteråt skulle kunna komma ihåg vad vi 
pratat om och frågade om det var okej. Jag berättade även att det endast var jag som skulle få 
veta vad just de sagt där inne och att varken någon lärare, förälder eller elev skulle få veta vad 
vi två pratat om. Under analysarbetet har elevernas intervjuer sorterats med hjälp av siffror 
och i uppsatsen är samtliga namn på elever fingerade.
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Jag informerade däremot inte om vad syftet med studien var innan intervjun inleddes. Detta 
var ett medvetet val då jag inte ville att elevernas berättelser skulle färgas av att de visste vad 
jag ville få information om. Min bedömning var att det kunde påverka elevernas värdering i 
berättelserna om de visste att det var status och popularitet mitt arbete handlade om och som 
det framgår tidigare i uppsatsen är syftet med detta arbete att undersöka den objektiva 
företeelsen status, och inte vilken subjektiv uppfattning elever har av status. I 
Vetenskapsrådets text ”Forskningsetiska principer” (2002) framgår det att ”I vissa fall där 
förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid deltagande 
observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till individuell  
förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt information lämnas i  
efterhand” (s. 7). Min bedömning är att min studie faller under detta undantagsfall samt att 
det efter samtalet inte fanns något etiskt behov att informera om syftet med intervjun då jag 
upplever att detta framgick i samtalet. 

Med detta som argument bedömer jag att jag har uppfyllt de etiska krav som Vetenskapsrådet 
(2002) har formulerat genom samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
samt försvarat mitt ställningstagande angående informationskravet.
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4 Resultat och analys
I följande avsnitt kommer det redogöras för de resultat som framkommit genom fältstudiens 
intervjuer och litteraturstudiens analys av de olika källorna i relation till varandra. Fältstudiens 
och litteraturstudiens resultat kommer även jämföras med varandra och redovisas i detta 
avsnitt. Många av slutsatserna kommer ha stöd ur både fältstudiens och litteraturens resultat, 
men det kommer även finnas slutsatser som endast har sin grund i de olika litterära källorna.

4.1 Populära grupper
Både Adler & Adler (1998) och Brock m.fl. (2009) delar upptäckten om populära gruppers 
existens inom skolklasser. I båda studierna visar det sig att de populära grupperna består av de 
populäraste individerna som har hittat varandra och utgör en exklusiv och eftersträvansvärd 
grupp för de individer som inte är inkluderade i gruppen. Båda studierna lyfter även fram att 
populära personer är de som syns mest i den stora gruppen och uppmärksammas mest av den 
stora massan. De populära grupperna anges även i båda studierna oftast vara direkt otrevliga 
mot medlemmarna i de mindre populära grupperna. Om inte annat var det genom detta 
beteende tydligt vilka grupper som var de mest populära och hade högst status.

I den för den här studien intervjuade klassen kunde inga av dessa mönster identifieras. Det 
fanns ingen grupp i klassen som alla elever kände till eller kunde konstatera lekte tillsammans 
i högre grad än andra. Den grupp som mest frekvent kom på tal var noterad av fem elever 
utöver de som var en del av gruppen, därefter var det en grupp som tre av eleverna pratade 
om. Övriga intervjuer bestod av en blandning av elever som inte upplevde att det fanns 
grupper i klassen, att det fanns grupper som de inte namngav eller som namngavs av enstaka 
elever, eller så kom intervjun aldrig in på kompisgrupper inom skolklassen. Intervjuerna visar 
alltså inget stöd för den tydliga och självklara hierarkin mellan grupper som visas i Adler & 
Adler (1998) och Brock m.fl. (2009). Adler & Adler menar dock att de populära eleverna är 
de som hörs och syns mest i en grupp, och intervjuerna visar på ett mönster som innebär att 
den grupp som en elev har uppfattat existerar, i huvudsak också är den grupp som eleven helst 
vill vara en del av, eller att eleven vill vara med någon som är medlem i gruppen. Med detta 
som riktmärke kan man anta att den grupp som blev mest omnämnd i intervjuer också är den 
grupp som bland de intervjuade eleverna anses vara populärast och därmed ha högst status. 
Men i och med att ingen tydlig statushierarki har framkommit i intervjumaterialet kommer all 
fortsatt hanterande av status inom den studerade gruppen att handla om den relativa 
statusrelationen mellan specifika individer och inte som att det finns en definitiv 
högstatusgrupp eller elev.

4.2 Ingruppskap
Även om den i det här fallet studerade klassen inte visade på de tydliga gruppindelningar efter 
status, som är tydliga i Adlers & Adlers (1998) eller Brocks m.fl. (2009) studier, framställdes 
en klar bild av att en övervägande majoritet av eleverna har ett stort behov och intresse av att 
höra ihop med andra, att känna tillhörighet och framför allt att ha någon att vara med. En stor 
del av elevernas utsagor vittnar om att det i klassen i huvudsak finns ett gott klimat vad gäller 
att leka med mer eller mindre vem som helst i klassen. Även om de flesta är nöjda med sina 
möjligheter så är det likväl tydligt att alla, även de som anser sig kunna leka med vem som 
helst lägger energi och tid på att hitta rätt kompisar att vara med på varje rast.
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Halevy m.fl. (2012) erbjuder oss ett sätt att förstå varför ingruppskapet är så viktigt när det 
gäller status. Deras upptäckter om prestige och dominans visar i en klinisk miljö hur olika 
handlingar genererar olika status i ingruppens medlemmar. Det vill säga agerar man på ett sätt 
som gynnar ingruppen ökar de andra medlemmarnas vördnad för en och man får högre 
respekt och status. Skadar man utgruppen visar man att det finns skäl för andra att vara rädd 
för en eftersom man är inte drar sig för att utsätta andra för obehag. Ingruppsmedlemmarna 
blir då mer benägna att vara på samma sida som en och man får högre status genom det. Men 
för att detta samband mellan agerande och reaktion ska uppstå krävs det att de inblandade är 
en del av gruppen. Halevy m.fl. ger inget svar på hur samma agerande från 
utgruppmedlemmar tolkas av ingruppen. Ser man däremot till Adlers & Adlers (1998), 
Corsaros (2005) och Fernies (1995) redogörelser för högstatusgruppers exklusivitet, det vill 
säga vikten som grupperna lägger vid att göra en tydlig skillnad mellan ingruppen och 
utgrupper, är det tydligt att högstatusgruppernas medlemmar anser sig ha högre status än de 
som inte är medlemmar. Ur detta resonemang är det möjligt att dra slutsatsen att om en 
individ agerar för att gynna en grupp den är ingruppmedlem i, så genererar den mer 
prestigestatus än om individen skulle vara utgruppmedlem. Samma resonemang gäller även 
för dominansstatus. Adler & Adler (1998) visar på denna skillnad i ett stycke om gruppledares 
makt. I den studien såg forskarna ett mönster med att gruppledare lockade utomstående med 
medlemskap men med motkravet att den utomstående skulle utföra en specifik handling, ofta 
nedvärderande eller som bröt mot någon regel, för att förtjäna medlemskapet.

The more individuals could be manipulated into self-debasing actions, the slimmer their chances of 
being accepted into the group, the more they were taunted with futile opportunities for membership 
just to amuse the leader and reinforce their influence. (Adler & Adler, 1998, s. 77)

Även i den studerade klassen kunde en sådan händelse identifieras.

Elev: ...det är nån som [mummel] då är det några som har en klubb, då är det några som säger; ”För 
att du ska få vara med i klubben så måste du hoppa från det här taket”. Fast man kan ju typ bryta 
benet om man gör det.

...
Intervjuare: Vet du om dom sagt till nån annan vad man måste göra för att få vara med i klubben?
E: John, han fick vara med gratis.
I: Jaha, varför då?
E: För han är ju deras kompis. Varför får han vara med helt gratis bara för att han är deras kompis?

Intervjumaterialet stödjer vad Adler & Adler (1998) observerat och elevens uttalande visar att 
det ”erbjudande” som gruppen lägger fram inte har som syfte att ta in fler medlemmar utan 
för att skapa nöje för de som redan är med i gruppen och, som Adler & Adler påpekar, 
förstärka statusen hos den som eventuellt kan få utgruppmedlemmen att göra som den blir 
tillsagd. För tittar man på denna företeelse ur prestige/dominans-perspektivet kan man dra 
följande slutsats. En ingruppmedlem som får en utgruppmedlem att göra något som 
utgruppmedlemmen egentligen inte vill göra (och kanske får den att förnedra sig eller riskera 
att hamna i problem för att ha brutit mot någon regel) skadar utgruppen. Detta genererar enligt 
Halevy m.fl. (2012) status i form av dominans för ingruppmedlemmen. Samtidigt kan detta 
resultera i att övriga ingruppmedlemmar har roligt på utgruppmedlemmens bekostnad, då 
innebär det att den som fick utgruppmedlemmen att förnedra sig eller bryta mot reglerna även 
har gynnat ingruppen, vilket enligt Halevy m.fl. genererar status i form av prestige. Medan 
utgruppmedlemmen som agerar utifrån förhoppningen att öka sin status genom att visa att den 
är villig att göra personlig uppoffring för att gynna ingruppen inte alls får någon prestige. 
Detta beror på att den inte är en del av gruppen. Edling (1999) menar att personer som inte 
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kan markera sina gränser drar till sig personer som försöker utnyttja dem. Tolkar man det som 
Edling menar och överför det till ovanstående situation finns det två sätt som 
utgruppmedlemmen kan agera. Den kan behålla hoppet om att få inkluderas i gruppen genom 
att göra det som gruppmedlemmarna vill att den ska göra, men därmed erkänna att gruppens 
medlemmar har högre status. Utgruppmedlemmen kan istället välja att markera sina gränser 
och säga nej. Även om det inte leder till att personen får en plats i gruppen så försvarar den 
sin status. Att göra som gruppen vill skulle innebära att gruppen får tillåtelse att bestämma 
över en som person. I och med det ger man medgivande till att gruppen har högre status än en 
själv. Oavsett agerande kommer personen inte få medlemskap i gruppen men genom att 
markera sina gränser kommer personen vara en utgruppmedlem med hög status istället för en 
utgruppmedlem med låg status. Detta kan förvisso även ske inom en ingrupp som visas i detta 
exempel.

I: Kan du berätta om nått tillfälle när hon varit arg?
E: När vi leker en lek som jag vill leka men inte hon, då brukar hon bli arg och gå därifrån.
...
I: Du säger att hon går iväg, vad gör hon sen?
E: Sen när hon har blivit lite gladare då kommer hon, då vill hon leka med mig. Då vill jag också 

leka samma lek som hon.
I: Varför vill du leka med henne då?
E: För då har hon hittat på en bättre lek.
I: Så det är en annan lek då?
E: Mmm.

Det krävs alltså inte en statusskillnad i och med ingupp/utgruppmedlem för att detta hävdande 
av status genom att visa sina gränser ska vara aktuellt. Även för medlemmar som delar 
ingruppskap i en grupp är markerande av sina gränser en relevant metod för att hävda hög 
status. I exemplet ovan går eleven som berättar om händelsen tillslut med på att acceptera sin 
kamrats högre status i form av bestämmanderätt i sin lek. Eleven som berättar hade också 
kunnat hävda sin status när kompisen kom tillbaka genom att inte acceptera leken som erbjöds 
men valde istället att värdera deltagande i kompisens överenskommelse högre än att hävda sin 
status. Därmed kan vi se en tydlig skillnad på när ”markera sina gränser” sker inom 
ingruppen. Genom att göra det sätter personen sitt ingruppskap på spel, i likhet med om 
personen inte är ingruppmedlem, men det finns en chans att de övriga medlemmarna ändå 
värderar personens medlemskap i gruppen högre än att hävda sin status. Därmed går det med 
på att böja sig för personens krav istället för att utesluta den ur gruppen.

Corsaro (2005) och Fernie (1995) stödjer också bilden av ingruppskapets vikt för status. I 
deras resonemang kring gatekeeping och subgruppsanknytning är en central faktor att skilja 
på ingrupp och utgrupp för att göra det tydligt för samtliga inblandade vilka som är 
inkluderade i en viss aktivitet och vilka som är exkluderade. För att kunna utveckla sin 
relation till individer krävs det att man får interagera med dem, hamnar man på fel sida genom 
gatekeeping eller subgruppsanknytning utesluts man från interaktionen och tillåts inte 
utveckla sin relation, eller mer specifikt höja sin status. Corsaro skriver dessutom om 
företeelsen boarderwork som i huvudsak har observerats i interaktionerna mellan grupperna 
killar och tjejer men appliceras även inom andra gruppgränser. Boarderwork är en form av 
inkludering-exkluderingstrategi som kan visa sig på flera sätt, och syftar, som all inkludering-
exkludering, till att markera och styrka gränser mellan grupper. Boarderwork kännetecknas 
utöver detta med att särskilt markera och stärka gränser mellan två specifika grupper (t.ex. 
killar/tjejer, coola/nördiga, sportisar/pluggisar etc.). Fyra olika former av boarderwork 
identifieras: tävling, jakt, smitta och invadering (Corsaro, 2005, s. 246-247). I dessa fall 
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handlar det inte bara om att visa vilka som får vara med och vilka som inte får vara med, som 
med gatekeeping och subgruppsanknytning gör, utan med boarderwork markeras en skillnad 
närmast i form av motsatser. Vi i den här gruppen hör ihop och jobbar aktivt emot er i den 
där gruppen som inte alls är samma som vår grupp. I denna form hamnar inte 
ickemedlemmar bara i en utgrupp som definieras som alla som inte är med, utan de personer 
som placeras i den grupp som boarderworkaktiviteten riktas mot hamnar dessutom i en 
utgrupp som ingruppen har särskilda motsättningar mot. 

4.2.1 Lekens roll för ingruppskap
Corsaro (2005) lyfter fram leken som det verktyg barn använder för att interagera med 
varandra och skapa social interaktion. När två eller flera barn delar ett socialt sammanhang är 
det genom leken detta sker. Det är även genom leken som barn skapar en överenskommelse 
för på vilka villkor deras interaktion ska ske. I kapitel 2.5.1 beskrevs gatekeeping och access  
strategies där det framgick att för att barn ska låta andra komma in i en redan existerande 
överenskommelse, det vill säga lek, krävs det att den som vill komma in i leken kan övertyga 
de redan lekande barnen om att man inte kommer förstöra den existerande leken. Även Fernie 
m.fl. (1995) visar att det är genom leken som barns interaktion sker. När gruppanknytning och 
subgruppsanknytning tar form är det genom leken som grupptillhörigheterna befästs. De 
artefakter och ritualer, som de båda anknytningsformerna består av, skapas genom barnens 
lekprocess där de förvandlas från att vara vardagliga saker till att bli meningsbärande ting och 
avgörande för barnens samhörighetskänsla. 

Dessa grupp- och subgruppsanknytningar uppstår dock inte ur tomma intet utan är en process 
som växer fram på samma sätt som vänskap. Som vi har sett i Corsaros material (2005) 
uppstår lek genom att barn delar en överenskommelse där förutsättningar och möjligheter 
förhandlas fram av de inblandade parterna. Det framgår även av Corsaro att dessa 
överenskommelser är ömtåliga men också högt värderade när barnen är yngre. Corsaro menar 
vidare att barns tidiga vänskapsrelationer utvecklas i syfte att försäkra sig om att ha bättre 
tillgång till andra barns överenskommelser, eller lekar. Förlänger man Corsaros resonemang 
och tar in Fernies m.fl. (1995) redogörelser för hur de stabila subgrupperna bildas kan 
följande slutsatser dras. När barn upprättar lyckade överenskommelser med varandra som de 
båda är nöjda med ökar dessa barns benägenhet att vara med varandra igen, antingen i samma 
överenskommelse, en variation av samma eller i en helt ny överenskommelse. De bygger upp 
förtroende för den andres förmåga att ingå i lekar. Ju mer de leker med varandra desto mer 
utvecklas detta förtroende som allt eftersom skapar en genväg för barnen in i varandras lekar. 
På detta sätt ställs det lägre och lägre krav på att barnen lägger energi på lyckade 
accesstrategier för att få delta i varandras överenskommelser och till slut har en vänskap 
utvecklats till den grad att alla former av accesstrategier är överflödiga. Enligt Corsaro (2005) 
är tillämpningen av accesstrategier både ansträngande och osäkra att lyckas med. Barn strävar 
därför efter att hitta sätt som säkrar deras möjligheter att uppnå lyckade interaktioner med 
andra barn.

I de utförda intervjuerna framgår det också tydligt att leken har en central roll i klassen för att 
avgöra vilka man umgås med. Det visar sig också att det ordförråd eleverna har utvecklat för 
umgänge baseras på att barns interaktion sker genom lek. I de intervjufall där frågan 
formulerades med umgås istället för leker bestod svaren likväl om leksammanhang eller att 
eleverna inte förstod vad som menades.

I: Hur vet man vem man ska umgås med på rasterna i din klass?
E: [Jag] brukar, umgås med den jag leker med.
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---
I: Hur vet man vem man ska umgås med på rasterna i din klass?
E: Dom som typ frågar om man vill va med.
I: Hur gör man det?
E: Dom brukar komma, ibland är dom flera som kommer på speciella lekar och då brukar dom 

komma fram och fråga ”vill du vara med typ i under hökens alla vingar kom”. För det brukar nån 
fråga på typ varje rast.

---
I: Hur vet du vilka du ska umgås med på en rast?
E: Hur menar du då?
I: Det är ganska många som du sa nu, leker du med alla samtidigt?
E: Nä.
I: Hur vet du vem du ska leka med?
E: Det finns en del som jag leker med ganska så ofta och det är dom jag leker med när jag börjar 

och om jag inte har någon annan att leka med då leker jag med dom.

Det är genom att leka som eleverna i den intervjuade klassen skapar relationer mellan 
varandra och får möjlighet att interagera med varandra. Eftersom det är genom leken som 
interaktion med klasskamraterna sker är det också genom leken olika statushierarkier skapas. 

4.3 Faktorer som främjar hög status
Då status är definierat som en individs möjlighet att påverka sin sociala omgivning har 
särskilt fokus i studien lagts på vem som bestämmer och varför någon får bestämma. När det 
gäller vem som bestämmer i lekarna uppstår ett tydligt mönster som går att identifiera i 
majoriteten av intervjuerna.

I: Vem är det som bestämmer vem som får vara med i en lek eller inte?
E: Det är Peter.
I: Varför är det Peter som bestämmer det?
E: För det är oftast han som hittar på lekarna, men jag brukar inte bry mej så mycket om det, om 

han nästan alltid bestämmer.
I: Varför bryr du dej inte om det?
E: För hans lekar är oftast roliga.

---
I: Vem bestämmer vem som gör vad?
E: Lisa blev som chef och så tyckte hon så här ”du kanske passar där” och sen frågar hon om dom 

vill jobba där och alla har sagt ja hittills när Lisa frågar.
I: Hur kom ni fram till att Lisa skulle va chefen?
E: Hon kom på själva tivolit, det var jag och hon som kom på själva tivolit .

---
I: Skulle du säga att det är nån som är ledare för klubben?
E: Man skulle kunna säga att det är Robin som är ledare, för att det är han som hittade på den.
I: Varför kan man säga att han är ledare för att han hittade på den?
E: För att vi tycker att det är bra att den som har hittat på klubben är ledare.
...
I: Vad gör ledaren?
E: Han berättar om det kommer några faror om en gren till exempel ramlar ner från ett träd eller 

om det börja brinna.
...
I: Hur bestäms det vem som är ledare?
E: Vi brukar göra så att den som har kommit på leken får vara ledare.
I: Vem kommer på flest lekar?
E: Robin

Det är tydligt att i de flesta grupper är det den som har kommit på leken som får bestämma 
över den. Då lekar är överenskommelser mellan de inblandade parterna kan man förstå det på 
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följande sätt. Den som hittar på leken skapar en värld med förutsättningar och begränsningar. 
Det är den som äger skapanderätten för vad som får hända och vad som får finnas. Som både 
Corsaro (2005) och Fernie m.fl. (1995) har visat tidigare är överenskommelsen ömtålig och 
barn är måna om att försvara fungerande interaktioner med andra barn. På grund av detta går 
de därför med på att vika sig för att den som hittade på leken bestämmer i utbyte mot en plats 
i leken. Barn går alltså med på att upprätta en skillnad i status genom att låta någon annan 
bestämma över den sociala omgivningen i utbyte mot att få vara med i dennes lekar. Med 
detta resonemang går det därmed att komma till slutsatsen att en faktor för hög status är 
förmågan att hitta på bra lekar. Men barn är inte med i vilka lekar som helst, och om två olika 
personer föreslår samma lek är det inte heller självklart att den leken kommer att lekas i båda 
fallen. Det är rimligt att anta att redan tidigare existerande statushierarkier spelar in som 
övervägande i sådana situationer. En elev med hög status sedan tidigare har naturligtvis lättare 
att få med sig andra i att leka sin lek än någon som har lägre status. 

För att förstå ett sådant scenario kan man se det ur det perspektiv som beskrivs tidigare och 
härstammar ur Corsaro (2005) och Fernie m.fl. (1998) om vänskapsrelation som förtroende. 
Med ett sådant perspektiv ses högstatuseleven som en person som tidigare har erbjudit goda 
överenskommelser och som har uppskattats av de som deltagit i dem. På så sätt har 
förtroendet för den personen och dennes lekar byggts upp och de inblandade är mer benägna 
att nästa gång tillåta samma person bestämma över leken (den sociala omgivningen eller 
överenskommelsen) igen. Med andra ord får personen ökad status. Samma scenario kan också 
tolkas utifrån Halevys, Chous, Chones & Livingstons (2012) prestige-dominans-perspektiv på 
ett liknande sätt. När en elev erbjuder en överenskommelse (lek) som accepteras och 
uppskattas av de som delar den så gynnar detta ingruppen. I enlighet med prestige-dominans-
perspektivet ökar därmed elevens prestige i gruppmedlemmarnas uppfattning och eleven får 
högre status inom gruppen. Ser man på förmåga att komma på bra lekar med dessa perspektiv 
kan man därmed anse att det är en faktor som ger högstatus, men man ser då också att det är 
ett förenklat sätt att se det. Tidigare upplevelser spelar in redan på den här simpla nivån och 
inblandade parter kan ha blandade erfarenheter av både personerna som erbjuder 
överenskommelser och överenskommelsen i sig, eller till och med platsen eller tiden 
överenskommelsen erbjuds.

4.3.1 Resurser som avgör barns positionering
Skånfors (2013) identifierar tre resurser som är avgörande för barns positionering. Med 
positionering menas hur man förhåller sig till varandra i en social hierarki, vilket är detsamma 
som denna studies definition av status. De tre resurserna skapar förutsättningar för att 
positionera sig med hög status i olika sociala sammanhang. Enligt Skånfors är de tre resurser 
som avgör en persons möjligheter att positionera sig socialt följande: relationer till andra, rätt 
ålder, och specifik kompetens. (Skånfors, 2013)

Genom att ha etablerade relationer med andra i en specifik situation påverkas den allmänna 
uppfattningen om en i den närvarande gruppen. Som fastslagits tidigare handlar status om en 
gemensam överenskommelse, en individ kan endast ha hög status om den specifika gruppen 
är överens om att den har hög status. Befinner man sig då i en grupp där man har en etablerat 
god relation med hälften av de närvarande och övriga personer till exempel inte känner någon 
ökar möjligheterna att man positionerar sig med hög status. (Skånfors, 2013)

Resursen rätt ålder ska inte misstas för hög ålder eller låg ålder. Det handlar inte om en 
specifik ålder utan om att aktörernas relativa ålder påverkar en individs 
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positioneringsmöjligheter. Vad rätt ålder är varierar från situation till situation och påverkas 
av den övriga gruppens ålder, vilken roll man har i ett visst sammanhang och vilket syfte man 
har i det specifika sammanhanget. Det påverkas lika mycket av ens faktiska ålder som av den 
ålder övriga berörda parter tror att man har. (Skånfors, 2013)

Specifika kompetenser kan vara den mest varierande och påverkas på samma sätt som rätt 
ålder av det sammanhang man befinner sig i. Det handlar i huvudsak om till vilken grad man 
bemästrar en viss färdighet som i sammanhanget är viktig och önskvärd att besitta. (Skånfors, 
2013)

Både Corsaro (2005) och Fernie m.fl. (1995) stödjer uppfattningen om att etablerade 
relationer ökar en persons förutsättningar för hög status. Alla de tre studierna stödjer att 
kollektiv interaktion är en viktig faktor för den status man kan uppnå i sociala sammanhang. 
Enligt Corsaro (2005) har också åldern en stor inverkan på hur peerkulturen tar sig i form 
vilket tydliggörs i hans spindelnätsmodell. Fernie m.fl. (2005) stödjer också uppfattningen om 
att olika åldrar karaktäriseras av olika gruppanknytningar. Hur specifika kompetenser 
påverkar en individs möjligheter att höja sin status kan vi se i följande exempel från 
intervjuerna.

I: Varför vill du va med dom?
E: Asså, alla är ju lika kula att leka med. För att dom är lite så här, jag tycker om att leka med.
I: Vad beror det på tror du?
E: När jag lärde känna Lukas så hade jag lärt känna många innan Lukas kom. Då när vi körde 

innebandy var han väldigt duktig, han var mycket bättre än oss andra, så lärde jag känna honom.

I det här fallet framställs innebandy som en önskvärd färdighet och tack vare sina färdigheter i 
sporten blev Lukas mer eftertraktad som vän.

Etablerade relationer som resurs för hög status finner gott om stöd i så väl den övriga 
litteraturen och i intervjuns material men både rätt ålder och specifika kompetenser framstår 
för ospecifika för att erbjuda någon vidare insikt i förståelsen för vilka faktorer som påverkar 
om en individ får hög status. Deras påverkan på en individs möjligheter att positionera sig 
med hög status kan förvisso inte förnekas och de har inflytande på hur en individ uppfattas i 
en grupp, för detta finns det stöd, men då spannet för vad de båda resurserna innefattar är så 
stort erbjuder de inget stöd i förståelsen för vad som ger en individ hög status.

4.3.2 Sociala färdigheter
Som det togs upp i litteraturgenomgången erbjöd både Adler & Adler (1998) och Brock m.fl. 
(2009) en rad egenskaper och förutsättningar som de menar är det som avgör om en elev har 
hög status eller inte. De båda studierna identifierar i stor utsträckning samma aspekter som 
viktiga för status men rangordnar dem lite olika. Att studierna publicerades med elva års 
mellanrum och ändå visar på mer eller mindre samma resultat gör dem värda att 
uppmärksamma. Båda studierna identifierar följande aspekter som viktiga för status: atletisk 
fallenhet, att vara snygg, att komma från en rik familj och ha social kompetens. Adler & Adler 
fann även att skolprestationer, tuffhet och att vara framgångsrik i romantiska relationer 
påverkade en individs status. Som det nämnts tidigare finns det, trots de båda studiernas 
validering av varandra, kritik att framföra mot resultaten när det kommer till hur 
generaliserbara de är. På ett allmänt plan kan man ställa resultatens natur mot Corsaros (2005) 
redogörelse för tolkande reproduktion och hur barns kultur alltid existerar i en större kulturell 
kontext och därför varierar kraftigt mellan olika sammanhang. Även Fernie m.fl. (1995) 
erbjuder förklaringar på hur olika generationer av barn skapar olika former av peerkulturer. Så 
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även om Adler & Adler och Brock m.fl. visar på exempel med barngrupper med en liknande 
peerkultur kan slutsatser ej dras att dessa resultat som helhet ger representativa uppgifter om 
status som universell företeelse. Men det betyder inte att det inte finns delar av deras resultat 
som är värda att ta vara på.

I Corsaro (2005) framgår det vid flertal tillfällen att barn och ungdomar är särskilt 
intresserade och fascinerade av handlingar och personer som utmanar vuxna. Barn ser vuxna 
som att de har total auktoritet över deras liv, särskilt i yngre ålder, och i lekar är det inte 
ovanligt att de återskapar situationer där de själva befinner sig i maktposition eller att de 
utmanar den som besitter maktpositionen. I högre åldrar blir det vanligare att barn och 
ungdomar utmanar vuxenauktoriteten på riktigt också, detta är något som också yngre barn är 
medvetna om och imponeras av. Bland Adlers & Adlers (1998) aspekter som ger hög status 
återfinns ”tuffhet”. Att vara tuff innebär att man står upp mot vuxna, struntar i regler och 
hamnar i problem på grund av detta. Med Corsaros (2005) infallsvinkel på barns relation till 
vuxen auktoritet kan man se detta agerande som ett sätt att visa sin självständighet men också 
att ”tuffa” barn som trotsar de vuxna hävdar en jämlikhet med de vuxna genom att utmana 
deras maktposition. I de andra barnens perspektiv kan detta tolkas som att det ”tuffa” barnet 
rör sig mer mot de vuxnas statusposition och därmed höjs över den nivå som barn i vanliga 
fall befinner sig på. Med detta perspektiv kan därför självständighet vara en faktor för hög 
status, i den mening att man visar att man inte är bunden under auktoriteten på samma sätt. 
Sättet på vilket en sådan självständighet visas kan dock ha stor inverkan på om det faktiskt 
resulterar i hög status eller inte. Avgörande för vilket sätt det bör visas på är vilken kulturell 
kontext som råder i sammanhanget. I en skolklass skulle det kanske till exempel kunna vara 
genom att trotsa en lärare som i klassen är allmänt uppfattad som dålig, medan det i 
akademiska sammanhang kanske skulle kunna vara genom en särskilt välformulerad kritisk 
debattartikel. Dessa exempel är dock endast spekulationer på möjliga varianter baserade på 
analysens resultat och har ingen empirisk grund.

Ovanstående beskrivning av självständighet och Edlings (1999) budskap om att markera sina 
gränser kan erbjuda ytterligare förståelse för varandra. Det som Edling menar är ett sätt att 
markera sina gränser mot eventuella mobbare kan också överföras på vad Adler & Adler 
(1998) menar att tuffhet innebär. Att stå upp mot vuxna auktoriteter är ett sätt att markera sina 
gränser. Barnet godkänner inte att den vuxna försöker postitionera sig själv med hög status. 
På samma sätt kan Edlings ursprungliga poäng betraktas med Adlers & Adlers innebörd av 
tuffhet men tillämpat i interaktionen mellan barn. Att då markera sina gränser innebär också 
en form av stå upp mot auktoritet, men i interaktionen mellan två barn är auktoriteten en 
informell sådan som besitts av en högstatuselev. Adlers & Adlers tuffhet skulle då innebära 
att man står upp mot högstatuselevens auktoritet istället för mot den vuxnes.

Enligt Adler & Adler (1998) framstår en annan aspekt, som också snuddar vid självständighet, 
som en faktor för hög status. Social kompetens i form av att vara duktig på att skapa kontakt 
med andra människor och att vara skicklig på att formulera sig har enligt studien stort 
inflytande på att få hög status. Det är i huvudsak den verbala förmågan att kommunicera som 
menas. Brock m.fl. (2009) fann att bra personlighet angavs av eleverna som en viktig faktor 
för högstatus, detta trots att det endast var två av skolans högstatuselever som ansågs trevliga. 
”Bra personlighet” skulle istället kunna förstås som begreppet social kompetens, då social 
kompetens handlar om att agera på rätt sätt och ge ett bra intryck i rätt situation. Social 
kompetens kan då innebära att man kan uppskatta när man behöver uppfattas trevlig och när 
man inte behöver det. Eller som det också går att se det, man kan styra det sociala klimatet. 
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Tidigare i studien har det framgått att leken har en viktig roll för statuspositionering och att 
enligt Corsaro (2005) och Fernie m.fl. (1995) är sociala interaktioner viktiga för tillgång till 
lekar. En hög social kompetens innebär med detta resonemang en större chans att få tillgång 
till lekar och därmed möjlighet att upprätta sociala relationer.

4.4 Buffertkompisar
I de utförda intervjuerna var det en väldigt specifik företeelse som identifierades i tre separata 
intervjuer som kräver extra fokus. Företeelsen är en särskild relation mellan fyra eller fler 
individer där två av dessa är huvudpersoner och de övriga existerar mer i periferin. I alla tre 
fallen beskrevs företeelsen av informanter som innehaft samma roll i situationen. Den rollen 
kallas hädanefter för subjektet. Den andra huvudpersonen i företeelsen är en person som 
subjektet tycker bra om och vill ha en bättre relation till. De leker inte speciellt ofta med 
varandra men har gjort det någon gång eller gör det någon gång då och då. Subjektet skulle 
dock vilja att de lekte ännu mer tillsammans. Subjektet kan ibland till viss mån idolisera den 
andra personen. Denna andra huvudpersonen kallas hädanefter objektet. 

Objektet har flera kompisar som den leker väldigt mycket med. I intervjuerna uppkom två fall 
då subjekten var killar som berättade om företeelsen. I dessa exempel hade objektet två 
kompisar. I ett tredje fall var det en tjej som berättade, objektet hade då en ospecificerad 
mängd kompisar. Hur många kompisar objektet har kan alltså variera. I samtliga fall tycker 
dock subjektet inte om objektets kompisar av olika anledningar. Subjektet upplever sig inte få 
vara med i objektets grupp när kompisarna är med, både för att kompisarna inte tillåter detta 
och för att subjektet själv inte vill vara med dem. När kompisar inte är närvarande upplever 
dock subjektet att objektet delar dennes vilja att leka tillsammans. Är kompisarna däremot 
närvarande är det inte möjligt för subjektet av vara med objektet. På detta sätt blir kompisarna 
ett hinder som skapar ett avstånd mellan subjektet och objektet. På grund av detta upplevda 
avstånd kommer dessa kompisar fortsättningsvis kallas för buffertkompisar eftersom de 
skapar ett avstånd mellan de två parterna subjektet och objektet.

När man analyserar denna företeelse ur ett statusperspektiv kan man börja med att ta upp 
Fernies m.fl. (1995) perspektiv om hur grupper (eller i det här fallet en person) kan inta 
högstatuspositioner genom att kontrollera en eftertraktad resurs som sedan bara är tillgänglig 
för ingruppen. I detta fall besitter objektet en resurs i form av sin vänskap som subjektet 
upplever begränsas av buffertkompisarna. Tas därefter Halevys m.fl. (2012) perspektiv med 
prestige och dominans in i analysen kan följande uppdelning göras. Subjektet ser sig själv och 
objektet som en ingrupp och buffertkompisarna befinner sig i utgruppen. Subjektet upplever 
inte att objektet har kontroll över resursen utan anser att det är faktorer utanför objektets 
kontroll som begränsar i vilken mån de två kan vara med varandra. Istället uppfattas den lilla 
tid som objektet kan vara med subjektet som en uppoffring för objektet då den måste 
anstränga sig för att få tid att vara med subjektet. Ur subjektets perspektiv gynnar alltså 
objektet deras ingrupp vilket leder till ökad prestige och högre status för objektet. Analyserar 
man exakt samma händelseförlopp ur buffertkompisarnas perspektiv kan istället följande 
analys göras. Buffertkompisarna anser att de befinner sig i en ingrupp med objektet medan 
subjektet hör till utgruppen. De upplever också att objektet själv har kontroll över resursen. 
Vidare upplever de att objektet är med subjektet när objektet inte kan vara med 
buffertkompisarna. Detta är ingen kostnad för ingruppen och är därför en neutral handling. 
När objektet sedan nekar subjektet tillgång till resursen, genom att sluta vara med den, och 
återgår till att vara med buffertkompisarna skadas utgruppen. Att skada utgruppen genererar 
dominans i buffertkompisarnas ögon, vilket höjer objektets status. Då objektet genom samma 
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handling kan upprätthålla sin status både hos buffertkompisarna och subjektet och dessutom 
genom samma handling förstärker subjektets och buffertkompisarnas motståndsposition till 
varandra kan relationsmönstret inte brytas så länge objektet fortsätter gå mellan de två 
grupperna utan att någon av parterna känner att de förlorar betydelsefull relation.
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5 Diskussion och slutsatser
I den följande diskussionsdelen av arbetet kommer jag att lyfta och resonera kring vissa 
viktiga delar av resultatet och utförandet av denna studie. Inledningsvis kommer en kort 
sammanfattning av de viktigaste slutsatserna som gjorts i studien med utgångspunkt från 
frågeställningarna att presenteras. Därefter kommer eventuella brister i arbetet att belysas och 
hur användbart jag bedömer resultatet vara, samt arbetets validitet och reliabilitet. 
Avslutningsvis redogörs det för mina personliga lärdomar och vilken fortsatt forskning jag 
bedömer skulle vara önskvärd på området.

5.1 Betydande resultat
Ingruppskap: Den viktigaste förutsättningen för hög status inom elevgrupper är att besitta 
ingruppskap. Genom att vara en del av ingruppen har man helt andra förutsättningar att 
positionera sig med hög status än om man inte är det. Det är förvisso så att 
utgruppmedlemmar kan besitta högre status än vissa ingruppmedlemmar. Den generella och 
genomsnittliga nivån av status hos ingruppmedlemmar anses dock alltid högre hos de som 
inkluderas i gruppen än den generella och genomsnittliga nivån av status hos 
utgruppmedlemmar. Det är vid undantagsfall som utgruppmedlemmar anses ha högre status 
än ingruppmedlemmar i grupper som anser sig själva ha hög status. Detta är grundstenen i 
denna studies resultat. De övriga faktorer som ger hög status enligt den här studien syftar, 
utöver denna första punkt, antingen till hur man uppnår ingruppskap eller hur man får högre 
status inom ingruppen. De nedanstående faktorerna för hög status är inte sorterade i någon 
inbördes ordning efter vad som har störst inverkan på en individs status.

Etablerade relationer: Studien har kommit fram till att individer som redan har etablerade 
relationer med andra personer i en specifik situation har större möjligheter att positionera sig 
med hög status. Denna slutsats kan anses överflödig då det är lite som att säga ”Boris har hög 
status för att han tidigare har etablerat en hög status med Locita”. Men resultatet visar att även 
om den tidigare etablerade relationen inte nödvändigtvis består av en högstatusrelation så kan 
själva existensen av en relation vara nog för att ge möjligheter för högre status. Etablerade 
relationer är också värda att ta upp av den anledningen att alla situationer är extremt komplexa 
i sin natur. Det är sällan som alla aktörer i en situation går in i situationen utan att ha någon 
relation till någon av de andra. Etablerade relationer är då en faktor för status som skapar 
förståelse för att tidigare interaktioner och relationer i högsta grad har inverkan på de 
statusrelationer som uppstår i den nya situationen.

Förmåga att leka rätt och social kompetens, är båda faktorer för att uppnå ingruppskap och 
faktorer för att få högre ingruppstatus. Att ha utvecklat förmågan att tillämpa effektiva 
accesstrategier är en avgörande faktor för en individs förutsättningar att uppnå ingruppskap. 
Det handlar om att kunna använda strategier som försäkrar en grupp om att man själv kan 
ingå i gruppens överenskommelse utan att förstöra eller ändra den på ett sätt som gruppen inte 
vill. I barns lägre åldrar handlar det i huvudsak om att kunna leka rätt men är lika viktig i 
högre åldrar. Även om det då handlar om andra aktiviteter än lekar så består alla interaktioner 
likväl av överenskommelser i form av normer, jargonger eller etikett.

Självständighet, handlar i huvudsak om att vara skicklig på att markera sina gränser. Genom 
att markera sina gränser i sociala interaktioner där någon eller några försöker etablera en 
statusrelation med sig själva i en högre position visar man att man värderar sin status högre än 
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en överenskommelse med den aktuella personen. Detta är att hävda sin självständighet. Vilket 
utfall ett sådant agerande får beror i sin tur på hur den andra parten värderar sin egen 
självständighet. Om den kan acceptera att interagera med en på samma statusnivå är det 
fortfarande möjligt att upprätta en överenskommelse. Kan personen inte acceptera det uppstår 
ingen överenskommelse men statusrelationen är försvarad och man är jämlikar.

Prestige och dominans, är inte i sig faktorer för hög status på samma sätt som ovanstående 
punkter är, men de är ett avgörande verktyg för att analysera statusprocesser i specifika 
situationer. De två begreppen har varit en avgörande del i analysarbetet för den här uppsatsen 
och är i sig det som har haft enskilt störst inflytande över att de resultat som kommit ur detta 
arbete ser ut som de gör.

5.2 Svagheter i arbetet
I och med att Halevys m.fl. (2012) begrepp prestige och dominans har haft ett avgörande 
inflytande på studiens resultat så är samma begrepp en stor svaghet i detta arbete. Många av 
de slutsatser som dragits i uppsatsen baseras på antagandet om att det resultat som presenteras 
av Halevy m.fl. (2012) är trovärdigt trots att det endast är en studie av företeelsen om prestige 
och dominans som ligger till grund för mitt arbete. Skulle det framgå att det samband mellan 
status och prestige/dominans som har tagits för sant i denna studie inte stämmer skulle stora 
delar av uppsatsens resultat falla. Det skulle därför vara nödvändigt med ytterligare studier på 
företeelsen prestige/dominans för att säkerställa att de slutsatser som har dragits är pålitliga. 
Även om en lika stor del av denna studie bygger på Corsaro (2005) är det materialet mer 
etablerat genom att det studerats av många andra och bygger på många tidigare studier både 
av Corsaro själv och av andra forskare. På så sätt är det mer vedertagen kunskap i en annan 
utsträckning än den fortfarande väldigt nya studien av Halevy m.fl.

Den största bristen i denna studie som jag själv kan identifiera är ironiskt nog påtalad i min 
mest refererade källitteratur på följande brutala vis:

Research that is based on verbal reports of children's participation in games or that relies on 
analysis of the form and structure of games abstracted from the actual performances misses this 
situated aspect. Such research is bloodless, so to speak. It surely tells us something about how 
children spend their time and about the developmental implications of participating in games with 
various physical, cognitive, language, and emotional demands. But if one really wants to capture the 
rich social world of children's lives and peer cultures, it is necessary to enter their play, to be willing 
to get your pants dirty and shoes muddy. (Corsaro, 2005, s. 233)

Citatet speglar en vetskap som varit med från arbetets första början, vilket är att genom att låta 
fältarbetet bestå av intervjuer istället för observationer så medföljer en felmarginal mellan den 
värld som beskrivs av eleverna och den värld som faktiskt existerar som är väldigt stor. Men 
av praktiska skäl bedömde jag att observationer inte var möjliga i relation till den omfattning 
som denna studie innefattades i. Istället supplementerades studien av en litteraturstudies 
karaktär för att möjliggöra en större bredd och djup på resultatets omfattning.

I studien har inget hänseende, i uttryckt form, tagits till hur genus och etnicitet påverkar 
status. Detta har endast framkommit genom implikationer. Corsaro (2005) har som bekant 
konstaterat att all form av peerkultur alltid existerar i kontexten av ett större kulturellt 
sammanhang. Det är därför svårt att på ett generellt plan uttala sig om hur genus och etnicitet 
påverkar och påverkas av status då detta varierar mellan olika kulturella sammanhang, precis 
som status i sig gör. I vissa kulturer kan genus och etnicitet ha väldigt stor påverkan för vilken 
status man har medan det i andra kulturer kan vara fullständigt ovidkommande vilket kön du 
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har eller etnisk bakgrund du kommer ifrån. Av detta skäl har dessa faktorer inte behandlats 
tidigare i den här uppsatsen.

Kritik kan också framföras mot det tillvägagångssätt som användes för att få in godkännande 
från de intervjuade elevernas vårdnadshavare då det inte begärdes något aktivt godkännande 
från föräldrar och vårdnadshavare. Hemmen blev informerade om att bara ifall de av någon 
anledning inte tyckte att deras barn skulle vara en del av undersökningen skulle de höra av sig 
till klassens lärare, tystnad tolkades som medhåll. Informationen om att de skulle höra av sig 
till läraren om det inte godkände att barnen deltog i studien gick visserligen ut en vecka innan 
intervjuerna utfördes men det är trots det möjligt att en förälder kunde missa informationen 
och därmed inte ha möjlighet att meddela sitt missnöje. Nu hade barnen möjlighet att både 
säga nej när de tillfrågades om de ville vara med i studien och möjlighet att avbryta när som 
helst om de inte ville fortsätta. Studien var heller inte av någon experimentell natur som 
utsatte barnen för någon form av obekväm eller underlig situation. Det enda de ombads göra 
var att berätta om vanliga händelser på skolan. Risken för att någon av informanterna försattes 
i en situation de inte kunde hantera bedömer jag därför låg och hoppas att bristen i hur 
vårdnadshavarnas medgivande samlades in inte spelar en allvarlig roll för studiens bedöms på 
ett etiskt plan.

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Genom att kombinera forskningsmetoderna att intervjua, som är av kvalitativ natur, och 
litteraturstudier, som i vissa fall är av kvantitativ natur, har jag hamnat i en svår situation vad 
gäller arbetets generaliserbarhet. I kvantitativa studier, som en litteraturstudie kan vara, är det 
en bra egenskap hos ett arbete att vara generaliserbart (Denscombe, 2007). Litteraturstudier 
kan dock också ha kvalitativa aspekter om de utförs med fokus på att analysera och jämföra 
olika litteraturkällor, vilket snarare är fallet i den här studien. I ett kvalitativt arbete är 
generaliserbarhet traditionellt sett inte en nödvändig aspekt för ett arbete, då det i dessa 
sammanhang anses vara så att data och fakta är tolkningsresultat som inte säger någonting 
utanför den kontext och de sammanhang som de dokumenterades i (Kvale & Brinkmann, 
2009). Trots ovanstående resonemang var ett av målen med arbetet från första början att ha 
hög generaliserbarhet på studiens resultat. Detta försökte jag uppnå genom att studera många 
skilda kulturer i en bred litteratur samt genom att i intervjuerna inte ställa frågor om status och 
popularitet utan formulera frågor med förhoppningen att indirekt komma åt de faktorer som 
visar på status. Bryman (2008) kallar detta för att triangulera ett ämnesområde och är en 
viktig del i att skapa trovärdighet för ett kvalitativt forskningsarbete. Data som är hämtad från 
olika källor ger stöd till resultatet och detta är ett sätt att stärka validiteten i kvalitativ 
forskning.

För att bedöma detta arbetes generaliserbarhet eller trovärdighet krävs dock först ett 
resonemang om huruvida faktorer som skapar hög status är en generaliserbar företeelse. Jag 
har antagit från första början i detta arbete att det finns faktorer som ger hög status oberoende 
av kulturellt, etniskt och åldersmässigt sammanhang. Jag har visat genom litterära källor att 
det finns stora och tydliga skillnader i vilka artefakter och ritualer som ger status i olika 
kulturer och utgått från att det genom djupa analyser går att identifiera faktorer som är de 
samma oavsett kulturell kontext. Det finns dock möjlighet att detta är ett felaktigt antagande. 
Det är viktigt att vara medveten om att det hittills inte finns någonting av det jag funnit som 
pekar på att det faktiskt finns generella faktorer som skapar hög status. Men samtidigt menar 
jag att det i denna studie har gått att identifiera faktorer som existerat i samtliga kulturer som 
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undersökts. Det enda sättet att bekräfta eller dementera att det överhuvudtaget finns 
generaliserbara faktorer som skapar hög status är genom fortsatt forskning på området.

De utförda intervjuerna utgick från samma mall med frågor men byggde även på att utförligt 
ställa följdfrågor på det unika material som kom upp i varje enskild intervju. Varje samtal fick 
därför av naturliga skäl väldigt olika inriktningar. Jag lärde mig mer och mer vilka följdfrågor 
som ledde till intressanta svar och även dessa fick allt eftersom en mer liknande karaktär. 
Samtliga intervjuer bestod av många följdfrågor karaktären ”varför det” ”hur kommer det sig” 
och dylikt. Genom att inte fixera samtalen vid endast bestämda frågor utan lämna utrymme 
för att flyta ut i intressanta riktningar gavs bättre förutsättningar att komma åt all väsentlig 
information för området. Men naturligtvis är det inte möjligt att fullständigt få fram allt 
material och alla faktorer som påverkar företeelsen status inom den omfattning som denna 
uppsats består av.

I litteraturmaterialet har det ingått både källor som stödjer och motstrider varandra och i båda 
fallen både nya och äldre publiceringar. I detta område, i ännu större utsträckning än i 
intervjuerna, är det omöjligt att göra ett fullständigt uttömmande arbete ur alla vinklar av 
status. Men baserat på ovanstående argument för hur det inkluderats många olika perspektiv 
för hur man kan se på status upplever jag att både reliabiliteten och validiteten är 
tillfredsställande i detta arbete i förhållande till omfattningen som det är skrivet inom. Sett ur 
ett allmänt forskningsperspektiv däremot finns det mycket, framförallt i arbetet med eleverna 
men också i bredden av litterära källor, som bör utökas för att samla tillfredsställande mängd 
material för att göra det möjligt att förstå status.

5.4 Vidare forskning
Som redan nämnts är det nödvändigt att utöka forskningen på prestige- och 
dominansperspektivet som erbjuds av Halevy m.fl. (2012) för att kunna försäkra sig om att 
huvuddrag i den här studiens slutsatser är baserade på en korrekt grund. Det är ett intressant 
och enkelt sätt att betrakta utvecklandet av statusrelationer som kan ge en god förståelse för 
många processer som sker i samhället på mer än bara en individuell nivå. Det kan vara möjligt 
att insikter i prestige och dominans också är tillämpningsbara på ett samhällsekonomiskt plan 
mellan stora grupper i samhället.

Stora delar av den kunskap som redan finns om hur status fungerar existerar redan i många 
forskningsprojekt som handlar om andra former av socialisering och interaktioner. För att 
verkligen skapa en grund för forskning om status att utgå ifrån skulle en omfattande 
litteraturstudie var önskvärd. Att kunna samla den akademiska kunskap som redan existerar 
skapar förutsättningar för att effektivisera statusforskningens kliniska och experimentella 
behov. Mycket extraarbete skulle undvikas och vår förståelse för status i grupper skulle 
accelerera.

Slutligen behövs det naturligtvis också mer forskning som bygger på observationer och 
fältstudier för att verkligen förstå hur status bildas. Genom att följa en ny klass i till exempel 
årskurs 1 då eleverna kommer från många olika håll och inte känner varandra kan man 
observera hur ageranden, relationer och personligheter som helhet inverkar på de 
statusrelation som skapas. Att följa samma individ mellan många olika arenor skulle erbjuda 
ett sätt att förstå hur samma uppsättning egenskaper och förutsättningar kan resultera i olika 
status i olika sammanhang och med olika personer runt om sig. Slutligen skulle det också vara 
relevant forskning att ta reda på vilken inverkan en lärares beslut och ageranden har för hur 
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status skapas i klasser. Kan pedagoger påverka om det skapas en grupp med tydlig 
statushierarki där barnen är väl medvetna om hur alla positionerar sig i förhållande till 
varandra eller om det bildas en grupp med platt socialt klimat där alla kan vara med alla?
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7 Bilagor

Bilaga 1 

Vi har det bara bra. Som barna brukar säga "vi jobbar bra"

Tobias är nu tillbaka på halvtid en vecka till. Tider för dem som ej är 
inbokade för utvecklingssamtal kommer att läggas ut nästa vecka. 
Gäller Tobias mentorselever. 

Ny läxa kommer i början på nästa vecka, som ni kanske märkt tycker 
vi tisdag är en bra läxdag. 

Inget utöver det vanliga händer nästa vecka. Bibliotek onsdag och 
idrott torsdag. V48 och v 49 är det bad vi återkommer med vilka som 
åker när.  

År 2 har haft en lärarkandidat som nu skriver på sitt examensarbete. 
Han vill gärna komma och intervjua år 1 elever. Han heter Mikael och 
kommer till oss på torsdag ev. vid något fler tillfälle. Om ni 
motsätter er detta hör av er till oss, om vi inte hör något räknar vi 
med att det går bra.

Trevligt veckoslut!



Bilaga 2

Intervjufrågor
1. Berätta om vad din klass brukar göra på rasterna.

[I effekt ställdes alltid fråga 1 B “Hur vet man vad man ska göra på rasterna i din klass?”]

2. Hur vet man vem man ska umgås med på rasterna i din klass? Vem bestämmer det?

[Omformulerades efter några intervjuer till ”Hur vet man vem man ska leka med på rasterna?”]

3. Tycker du att det finns grupper med barn som ofta leker med varandra i din klass? Vad 
tycker du om det?

[Omformulerades efter några intervjuer till ”Tycker du att det finns vissa barn som ofta eller alltid  
leker med samma barn på rasterna?”]

4. Har det hänt någon gång att du inte fått vara med i en lek? Berätta om det.

5. Har det hänt någon gång att du inte velat att någon annan ska vara med i en lek du leker? 
Berätta om det.

6. Är det någon som du alltid låter vara med i dina lekar? Varför låter du den alltid vara 
med tror du?

7. Är det någon som du aldrig vill ska vara med i dina lekar? Varför vill du aldrig att den 
ska vara med tror du?

[Omformulerades efter några intervjuer till ”Är det någon som du inte brukar vilja ska vara med i  
dina lekar?”]

8. Är det någon i klassen du skulle vilja vara tillsammans med oftare? Varför vill du det 
tror du? Är det många andra som vill vara med honom / henne?

9. Är det någon i klassen som du tror vill vara tillsammans med dig mer än vad ni är? 
Varför tror du det?
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