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Förord 
 

Vi vill tacka alla de barn i klassen som på olika sätt deltog i vår undersökning. Utan er hade 

det inte varit möjligt att genomföra denna uppsats.  

 

Vidare vill vi tacka all hjälpsam personal så som klassens mentor, rektor och övriga på skolan 

där studierna genomfördes. Vi uppskattar ert engagemang och det samarbete vi haft. Vi vill 

även tacka alla föräldrar som ställde sig positiva till vår undersökning.  

 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare Elisabeth Hedlund som på ett envist sätt 

fick oss att tänka själva. Det fanns stunder då vi ville att du skulle ge oss det rätta svaret, men 

du vidhöll vid att vi skulle tänka, söka och finna.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat och uppmuntrat oss när det varit svårt att hålla 

modet och humöret uppe. 

 

Tack! 

 

 

Annette Berg och Madelene Lovereus
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Berg, Annette & Lovereus, Madelene (2010): ” Man är ju olika med vissa personer. En kvalitativ 

studie kring barns upplevelse av och syn på popularitet och status. Examensarbete i pedagogik. 

Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning 
Syfte: Studiens specifika syfte har varit att undersöka hur barn i årskurs4-5 ser på och 

upplever popularitet och status, samt att utreda deras uppfattning av utseende, prylar och 

prestationers betydelse för popularitet och status.  

 

Bakgrund: I bakgrunden kan man läsa om tidigare forskning kring olika sätt att mäta 

popularitet. Historik kring begreppet status och en redogörelse för prosociala beteenden 

beskrivs. Skillnaden mellan popularitet och vänskap utreds. Samt beskrivning av forskning 

kring barns dilemma, att å ena sidan vara unik samtidigt som det finns en rädsla av att inte 

passa in när det gäller kläder, utseende och till viss del prylar. 

 

Metod: Studien är en kvalitativ studie inspirerad av etnografi. Som datainsamlingsmetod har 

fältanteckningar, observationer och informella intervjuer använts. Fältanteckningar och 

observationer omfattar alla barn i klassen och genomfördes i klassrummet och på rasterna. I 

de informella intervjuerna deltog 7 barn.  

 

Resultat: I undersökningen har det framkommit att barn ser på popularitet ur flera perspektiv. 

De beskriver att om man ska bli populär inför många till exempel en grupp eller en hel skola 

så måste man uppvisa ett tufft, dumt och kaxigt beteende. Av barnens berättelser och tidigare 

forskning kan detta tolkas som en form av maktkamp om att behålla sin ställning i hierarkin. 

Vidare säger barnen att man kan vara populär inför sina vänner, det som representerar 

popularitet bland vänner är prosociala beteenden så som snällhet, omtänksamhet och 

hjälpsamhet. Resultatet har visat att barnen upplever att man ibland kan bli populär genom 

prestationer det vill säga att om man är duktig på till exempel fotboll eller matematik så kan 

andra vilja vara med den personen för att själva dra nytta av det. Detta fenomen verkar även 

uppstå när det gäller prylars betydelse för popularitet. När det gäller utseende och kläders 

betydelse för att uppnå status kan man se att det råder en viss ambivalens hos barnen. Det 

verkar som att man å ena sidan ska vara unik och ensam om saker samtidigt som man inte bör 

utmärka sig för mycket. Funderingar som har väckts är varför en del barn så starkt kämpar för 

att få uppmärksamhet av många, medan andra verkar nöjda med att vara omtyckt av de 

personer som står dem närmast.  

 
Nyckelord: beteende, etnografi, kläder, maktkamp, popularitet, prestationer, prylar, status, utseende 
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1. Inledning 
    

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 

föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill 

kontakt till vad pris som helst.  

              (Söderberg 1989, s.76) 

 

Detta citat är skrivet av sekelskiftsförfattaren Hjalmar Söderberg och visst kan man känna 

igen sig i det han skriver? Människan har i alla tider strävat efter att bli en omtyckt, beundrad 

person. Att inte väcka någon känsla hos någon människa skapar antagligen oro och 

olustkänslor hos vem som helst och leder förmodligen till dålig självkänsla, självförtroende 

och en känsla av att vara osynlig i den värld man lever i. I vårt arbete med barn möter vi 

dagligen elever som både känner sig sedda, men även de som inte syns lika mycket. Vi har 

valt att fördjupa oss i ämnet status och popularitet. Vår nyfikenhet väcktes av ett fenomen 

som uppstod vid en fotbollsplan där pojkar i årskurs 4 och 5 spelade tillsammans på rasten.  

Ett av lagen gjorde mål. Han som gjorde målet blev uppmuntrad av sina lagspelare med ”high 

five” dunkar i ryggen med orden snyggt, du äger. Reaktionen från målgöraren visade en 

självsäker attityd där det såg ut som att han redan innan visste vilken uppmärksamhet han 

skulle få av att göra mål. Senare i matchen var det en annan pojke i samma lag som gjorde 

mål. Han utstrålade en stor glädje över sin prestation men här blev inte responsen från övriga 

spelare den samma. Nu förekom ingen uppmuntran med vare sig ord eller beröring. När det 

inte kom några reaktioner från lagspelarna, kunde vi se en förvirrande effekt och osäkerhet 

från pojken. Vi tolkade att han inte förstod varför hans mål inte uppmärksammades på samma 

sätt som den andra pojkens. Vad är det som gör att två för oss till synes jämlika, duktiga 

fotbollsspelare får så olika reaktioner från sina kompisar?  

Almquist (2009) har genom sina studier kring ojämlikhet i hälsa kommit fram till att barn 

med hög status i sin klass har större möjligheter att få ett friskare liv som vuxen.Alltså borde 

detta vara något att sträva efter för alla som arbetar med barn. För visst vill vi att de barn vi 

arbetar med ska få ett hälsosamt liv där lycka och framgång dominerar deras vardag.  

Lundby (2009) menar att ordet Popularitet oftast avser det intresse och den entusiasm som 

vissa personer eller saker väcker hos många människor.Ofta syns det tydligt vilka barn som är 

populära i en grupp, men hur ofta stannar lärare upp och fördjupar sig i vad det är som gör att 

dessa barn är omtyckta. En fråga man kan ställa sig är om det bara är positivt att vara omtyckt 

och beundrad av andra?  
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2. Bakgrund 
 

2.1Begreppet status 
Abrams och Hogg menar enligt Thornberg (2006) att i relationer mellan grupper visar det sig 

ofta att vissa av dem har mer makt, resurser, status och prestige än andra.  

 

I Söderqvist (2009) kan man läsa hur statussymboler genom historien varierat precis på 

samma sätt som vad som ansetts vara vackert har gjort. På 1600- talet ansågs Rubens målade 

verk av svällande, avklädda och bleka kvinnor vara vackra. Det ansågs vara vackert med vit 

hy, fett och valkar eftersom verkligheten såg ut på ett annat sätt. I verkligheten slet kvinnor 

hårt utomhus och var därför magra, seniga och solbrända. Författaren berättar vidare att 

fyrahundra år senare är normerna motsatta. Detta beror förmodligen på enkelheten som råder 

kring att bli överviktig och valkig då vi idag har ett mer stillasittande arbete, äter godis och 

motionerar mindre och det är betydligt svårare att vara smal med markanta muskler. Det som 

endast en minoritet kan uppnå är det som är mest åtråvärt och därför mest statusfyllt.  

På 1800- talet kopplade Thortein Veblen som var sociolog och ekonom ihop status med 

konsumtion. Han använde begreppet conspicuous consumption för att förklara förhållandena. 

Veblen menade att grunden för respekt och social status låg i hur mycket pengar man hade.  

Då skulle förmögenheten helst vara ärvd så att den distanserade personen från arbete eftersom 

arbete inte skapade status menar Söderqvist (2009). I dag menar författaren vidare att det ger 

mer status att ha tjänat ihop sin förmögenhet själv än att ha ärvt den. Slutligen kan man säga 

att det som exakt ger status skiftar genom historien, men status verkar alltid vara det som är 

svårt att uppnå  

 

2.2 Social status och sociometri 
Social status handlar i stort om vilken hierarkisk placering den enskilda individen har i en 

social grupp. 
Möten mellan människor sker alltid i ett maktlandskap där de kategoriseras och därmed också 

får olika positioner med skiftande grad av makt över andra  

                                                                                                                    (Elmeroth 2008, s.11) 

 

Enligt Cillessen och Bukowski (2000) myntade Jacob Moreno 1934 begreppet sociometri, 

vilket är en teknik på hur man mäter och kartlägger sociala relationer. Morenos (a.a.) 

undersökningar syftade till att ta reda på hur sociala mönster påverkar individen. Genom att 

fråga alla individer i en specifik grupp vem som är omtyckt respektive inte omtyckt kan 

sociometrisk status beräknas. I detta sammanhang likställs social status med sociometrisk 

status där sociometrisk status är ett resultat av den speciella metoden som har sin grund i 

sociometrin. Det mesta av den forskning som bedrivs idag gällande barns sociala status 

grundar sig i den utveckling av sociometrisk statusbegreppet som Coie et al (1982) utförde. 

Författarna vände sig emot tidigare forskning och menade att den var otydlig i den 

operationella definitionen av sociometrisk status. Sociometrisk status har i vissa fall fastställts 

endast utifrån social acceptance vilket är antalet nomineringar som ”mest omtyckt” och social 

rejection vilket antal nomineringar som ”minst omtyckt” av jämnåriga.  

Det visade sig dock att dessa två begrepp inte är varandras motsatser då de bara korrelerade 

svagt negativt med varandra enligt Coie et al (1982). I stället visade författarna hur begreppen 

kunde kombineras för att få fram två nya variabler som visar på relationen mellan begreppen 

Social acceptance och Social rejection .  

Författarna väljer att kalla dessa två nya variabler för Social impact och Social preference. 

Social impact är summan av antalet ”mest omtyckt” poäng adderat med ”minst omtyckt” 

poäng. Social preference beräknas genom ett barns ”mest omtyckt” poäng minus ”minst 
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omtyckt” poäng.  Social impact och social preference fungerar som en dimension av status 

som individer kan befinna sig inom. Inom dessa kan olika typer av status ställas. Coie et al 

(1982) använde sig av 5 olika typer av sociometrisk status dessa är popular (många ”tycker 

om” få ”tycker inte om”) rejected (få ”tycker om” många ”tycker inte om ”) controversial 

(många ”tycker om” många ”tycker inte om”) neglected (få ” tycker om” få ”tycker inte om”) 

och average (medel ”tycker om” medel ”tycker inte om”). Inom tidigare forskning är det 

sociometriska popularitetsmåttet det mest använda (a.a.). 
  

2.3 Status och hierarkis kamp i skolans värld 
Imsen (2006) säger att i de officiella läroplanerna kan man läsa att skolan ska arbeta för goda 

sociala relationer mellan eleverna och att skolan ska vara socialt inkluderande för alla grupper 

av elever. I verkligheten ser det inte alltid ut på detta sätt. Författaren förklarar att det råder en 

skoningslös kapplöpning om popularitet, prestige och status där det gäller att inte bli utstött av 

de andra. Eleverna lär sig att vissa elever har makt och inflytande och att dessa kan bestämma 

vem som ska inkluderas och vem som ska exkluderas. 

 

Thornberg (2006) beskriver utifrån Abrams och Hogg att det i skolans värld råder makt- och 

statusskillnader mellan olika elevgrupper. Enligt social identitetsteori kan detta innebära 

problem för medlemmarnas sociala identitet i de underordnade grupperna. Grupperna med 

mer makt strävar i regel efter att bevara sin dominanta och statusmässiga ställning gentemot 

de underordnade eller lägre värderade grupperna. Författarna säger att i dessa relationer ökar 

risken att medlemmarna i de underordnade grupperna tilldelas negativ social identitet, i 

synnerhet om de accepterar den dominanta gruppens värderingar och föreställningar.  

Enligt Thornberg (2006) menar Sjölund att hierarkikamperna blir häftigare i grupper där det 

finns en hög konkurrensnivå och lite trygghet. Kampen om ledarrollen brukar synas tydlig, 

men kampen om att slippa bottenplatsen brukar vara hårdare. I klasser som är utsatta för 

psykisk stress uppstår det lättare dessa hierarkiska strider. Författaren menar att vem som 

kommer högst respektive lägst i en hierarki är svårt att förutsäga. Tidigare erfarenheter från 

familjen och från tidigare grupper på förskola, fritidshem etc. påverkar mycket vilken position 

som individen kommer att eftersträva. Positioner är inte bara något som eftersträvas. Den 

tilldelas också av de andra gruppmedlemmarna. Forskning visar ett ganska högt samband 

mellan sociometrisk status, det vill säga hur populär man är bland andra i klassen och olika 

mått på studieprestationer. 

 

2.4 Prosocialt beteende 
Tidigare forskning har visat att barn som uppvisar ett prosocialt beteende, det vill säga ett 

handlingssätt som präglas av att vara hjälpande, stöttande och dela med sig är mer omtyckta 

och har en högre grad av social sympati. En mer allmän beskrivning av ordet prosocialt 

beteende är att det är ett avsiktligt beteende som är avsett att vara till fördel för någon annan. 

Eisenberg (1998), Persson (2004), Warden et al (2003), menar att prosociala barn är mer 

självkritiska och mer kritiska i sin tolkning av andras beteenden. Thornberg (2006) förklarar 

att utveckling av prosocialt beteende är en process som pågår, något som vi försöker förstå 

oss på. Det finns olika perspektiv och teoribildningar kring detta som i vissa fall verkar 

konkurrera med varandra medan i andra fall kan man anta att de kompletterar varandra. Enligt 

vissa forskare har empatin betydelse för att förstå hur barn och unga utvecklar prosocialt 

beteende. Enligt författaren förklarar Hoffman empati som”The involvement of psychological 

processes that make a person have feelings that are more congruent with another`s situation 

than with his own situation”. Vidare menar han att empatin har en väsentlig betydelse för hur 

människor utvecklar prosocial moral. Att se någon lida allvarligt, eller se någon i nöd, väcker 

tidigt en empatisk nödreaktion eller ett empatiskt obehag hos barn. Hoffman menar att denna 
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nödreaktion kan omvandlas till olika empatibaserade känslor som föranleder ett prosocialt 

beteende. Detta beskrivs som ett exempel på hur prosocialt beteende kan utvecklas. Man kan 

också tänka sig att det ligger olika motiv bakom ett prosocialt handlande (a.a.).  

2.4.1 Motiv bakom prosocialt beteende 

Det är inte alltid säkert att man gör det som är ”rätt” trots att man vet vad som är det ”rätta”. 

Thornberg (2006) beskriver hur han genom gruppintervjuer och informella samtal sett att 

skolelever ofta är väl medvetna om många av skolans regler. Vissa av dessa regler handlar om 

att bete sig prosocialt, att hjälpa andra, vara en bra kompis, visa omsorg och hänsyn. En del 

följer reglerna och andra bryter mot dem. Författaren frågar sig hur det kommer sig att det är 

så? Vad motiverar människor att handla prosocialt? Han tror att en förklaring kan vara att 

individen hjälper någon som är i nöd eller på annat sätt handlar i enlighet med prosociala 

normer för att vidmakthålla social acceptans. Motivet kan också vara ett resultat av att 

individen tillägnat sig en prosocial moral som han eller hon tror på och värderar högt. Det 

kan även ligga egoistiska motiv bakom ett prosocialt beteende. Batson beskriver enligt 

Thornberg (2006) ett perspektiv på egoistiskt motiv för prosociala handlingar. Han menar att 

en del individer utför prosociala handlingar för att få egna fördelar eller vinster. De mest 

uppenbara formerna av egna fördelar är materiella, social och psykologiska belöningar t.ex. 

pengar, beröm eller ökad självkänsla. Han beskriver vidare att det är möjligt att individer 

handlar prosocialt, för att de tror att det lönar sig i det långa loppet och gynnar deras 

egenintressen (a.a.).  

2.5 Popularitet 
Enligt Lundby (2009) har ordet Popularitet flera betydelser, men oftast avser man det intresse 

och den entusiasm som vissa personer eller saker väcker hos många människor.  

Författaren beskriver att många barn upplever att de behöver rätt saker för att bli populära: 

Hon menar att en del säger till exempel att om man har med sig rätt saker till skolan så kan 

man bli populär just den dagen. Ju äldre barnen blir, desto mer subtila signaler handlar det 

om. För en 12-åring kan det handla om att hänga med i trender när det gäller musik och 

kläder. Men också att ha ny mobiltelefon. Uppdateringar kan vara viktiga. Lundby poängterar 

att prylarna och kläderna bara är en av flera faktorer som är viktiga för barnens sociala 

relationer. Författaren beskriver vidare att barnen samtidigt säger att, det viktigaste är hur man 

är som person. Det är viktigt att vara snäll. Men rätt saker kan hjälpa till. 

Det finns inte någon enhetlig förklaring av vad popularitet är. Lafontana och Cillessen (1999) 

menar att det handlar om att vara omtyckt, accepterad av medlemmarna i den egna 

kamratgruppen. Som tidigare skrivits är det vanligaste sättet att mäta popularitet är att ställa 

frågan ”vem är mest omtyckt”? Vilket ger det som kallas sociometrisk popularitet. Tidigare 

studier kring barn och ungdomars upplevelser av popularitet har enligt Lafontana och 

Cillessen (1999) visat att det föreligger en viss skillnad i vad barn och ungdomar själva anser 

och vad forskare lägger i begreppet popularitet. 

För att forskare ska kunna undersöka skillnaden mellan deras syn på popularitet och barn och 

ungdomars syn på popularitet har de använt frågan ” vem tror du är mest populär”. Den frågan 

ger möjlighet att få fram det som kallas för upplevd popularitet menar Parkhurst och 
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Hopemeyer (1998). De beskriver vidare att de som ligger en 
1
standardavvikelse eller mer över 

medelvärdet i gruppen på antalet popularitetsnomineringar, räknas som upplevt populära. De 

som ligger en standardavvikelse under medelvärdet i gruppen, räknas till impopulära. Alla 

andra klassas som medel.  

Tidigare forskning har enligt Coie et al (1982), Franzoi, Davis och Vasques-Suson (1994), 

visat att de som upplevs som sociometriskt populära har egenskaper som mer hjälpsamma, 

omhändertagande, omtänksamma, sociala och generösa. De beskrivs också som mindre 

aggressiva i sitt beteende i fråga om att vara bråkiga eller avbryta andra i jämförelse med 

övriga barn i den egna gruppen. Övriga egenskaper som tilldelas de sociometriskt populära är, 

att de är mindre tillbakadragna och hjälpsökande än andra och att de i större utsträckning 

följer regler och uppvisar mer ledaregenskaper än andra barn. 

Dessa båda mått ovan har genom tidigare forskning visat att de inte fångar in samma barn 

som populära. De har visats att de barn som är upplevt populära uppvisar en högre grad av 

dominans och aggressivt beteende samt att de i större utsträckning sätter sig själv först. De 

visar mindre förståelse för andra än de sociometriskt populära, har svårare att hantera om de 

inte är accepterade av andra menar Lafontana och Cillessen (1999). Författarna beskriver 

vidare att när barn berättar om de upplevt populära kamraterna ger de ofta en blandad bild av 

negativa och positiva egenskaper hos dessa. Det finns en tydlig koppling mellan att upplevas 

som populär och att bli beskriven som elak. Merten (1997) menar att det som förenar upplevd 

popularitet och elakhet är makt, och att dessa två är ett uttryck för och orsak till individens 

hierarkiska position i gruppen.  

 

2.6 Att vara ”rätt” 
I Lundbys rapport (2008) skriver Tufte att barn med hjälp av kläder, frisyrer etc. signalerar 

vem de är eller vill vara. Ofta finns det en eller flera trendsättare i barnets gemenskap som 

man är påverkad av samtidigt som man vill sända ut signaler om att man är unik. Det handlar 

om en motsägelsefull situation där det enskilda barnet å ena sidan försöker sända ut signaler 

som att var självständig samtidigt som han eller hon söker sig mot verkliga och skenbara 

gemenskaper. Enligt forskning är konsumtion en viktig del då det gäller att få delta i olika 

gemenskaper. Lundby (2008) menar vidare att Brusdahl i intervjuer med 9-, 13-, och 15 

åringar kom fram till att utseendet var viktigt för sociala relationer.  

 
 

 

Att ha ”rätt” saker och utseende kunde skydda mot utestängningar och mot att bli stämplad som 

”tönt” Brusdahl (2001) menar därför att en konsekvens av kommersialisering och köppress är att 

en del barn kan uppleva utestängning då de inte äger det som betraktas som ett slags 

standardpaket bland norska barn och ungdomar 

                                                                                                                         (Lundby 2008, s. 31)  

 

I Söderqvist (2009) kan man läsa att det finns grupper där man primärt får status från prylar 

och märkeskläder. Denna grupp kan också kallas för en subkultur, det är främst unga personer 

mellan 8-12 år som tillhör denna kategori av grupp. I Hanna Hjalmarssons avhandling (2007) 

kan man se ett samband mellan lycka och konsumtion av märkeskläder hos högstadie- 

                                                           
1 Ett mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från 

medelvärdet. Begreppet används inom statistik, laborationer och matematisk statistik. 

Standardavvikelsen (σ) är en egenskap hos en sannolikhetsfördelning och definieras som 

kvadratroten ur variansen för fördelningen (Wikipedia.se)  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Population
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhetsfördelning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varians
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elever. De som i avhandlingen definierades som mest populära, hade ett samband mellan de 

som hade mest märkeskläder och var snyggast. För unga personer 8-12 år handlar status i stort 

sett om det yttre, eftersom de inte har så mycket annat att hävda sig med. De har precis slutat 

att vara ”barn” och vet inte mycket om att vara ”vuxna”. De är rädda för att inte passa in, göra 

fel, hamna utanför och försöker därför efterlikna och spegla sig i andra. 
 

2.7 Skillnad mellan popularitet och vänskap 
Enligt Tetzchner (2005) skiljer popularitet och vänskap sig åt. Vänskap är ett speciellt 

förhållande mellan två barn, medan popularitet handlar om att vara accepterad och omtyckt 

inom en grupp eller mer allmänt. Parker och Asher beskriver enligt Tetzchner (2005), att de 

poplära barnen ofta är fysiskt starka, har samarbetsförmåga, ett attraktivt utseende, men de 

hävdar också att sociala färdigheter så som att dela, samarbetsförmåga är lika viktiga, för att 

de skall accepteras och bli populära bland kamraterna. 
 

3. Syfte 
I vår studie vill vi undersöka hur barn i årskurs 4-5 ser på status och popularitet. Vårt 

specifika syfte är att undersöka deras syn på, och upplevelse av vad popularitet och status är, 

samt utreda deras uppfattning av utseende, prylar och prestationers betydelse för status. 
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4. Metod 
I den här studien har vi valt att utgå från etnografisk forskning. Det innebär att vi vill försöka 

förstå elevernas tankar och uppfattningar om fenomen i deras omvärld. Vår etnografiska 

studie kommer att vara en kvalitativ forskning. Med det menas att vi kommer att använda oss 

av både observationer och intervjuer som redskap i arbetet. I detta avsnitt beskrivs val av 

metod, genomförande, val av undersökningsgrupp och diskussion av studiens tillförlitlighet. 

4.1 Etnografi 
Etnografi är en grekisk term och har sitt ursprung i antropologin och etnologin. Termen etno 

står för folk eller nation och grafi för beskrivning, således betyder etnografi folk(be) skrivning 

Kullberg (2004).  Lalander/Johansson (2007) menar att orden ”att närma sig” står för 

etnografi. En av grundtankarna i den etnografiska metoden är att man närmar sig de 

perspektiv man ska studera, i vårt fall handlade det om att närma sig barnens perspektiv. 

Kullberg (2004) uttrycker en annan grundtanke för forskaren inom etnografi, där det är viktigt 

att förstå andra människors sätt att leva och lära, och att man kan ta till sig och förstå 

människors erfarenheter genom deras uttryckssätt. Etnografi är också en metod för att studera 

människor i deras vardagliga liv.  

 

4.1.2 Empiri 
Kullberg (2004) förklarar att när man ska ut och arbeta på ett etnografiskt fält måste forskaren 

först erhålla tillträde ”access” till den plats där undersökningen ska genomföras. Forskaren 

kan inte heller påbörja den empiriska delen av forskning utan att ha fått tillstånd av de 

personer undersökningen kommer att gälla. Genom förfrågan till rektor, lärare och föräldrar 

fick vi tillstånd att genomföra våra studier på den utvalda skolan (Bilaga A, B)  

 

För att möjliggöra en etnografisk studie, så är det viktigt att man lägger ner mycket tid och 

möda till att förstå dem man ska studera. Dessutom måste det etableras en förtroendefull 

relation mellan forskaren och barnen säger Lalander och Johansson (2007). Författarna menar 

vidare, att etnografen måste ut i informantens verklighet och oftast en längre tid, för att 

konfrontera sina egna subjektiva åsikter och vetenskapliga perspektiv. Våra första tillfällen i 

skolan användes till att etablera en kontakt med barnen. Vi deltog på raster och satt som 

observatörer i klassrummet. Vid lunchen i matsalen slog vi oss ner bland barnen och visade 

intresse för deras liv på olika sätt. Vi hade tidigare bestämt, att vi inte skulle inta någon 

lärarroll som innebar tillsägelser, konfliktlösningar eller undervisning. Vår huvudtanke var att 

skapa ett förtroende, som skulle göra eleverna trygga med oss inför kommande intervjuer.  

 

4.1.3 Observation 
Kullberg (2004) berättar att i den ursprungliga antropologiska studien använde sig 

antropologerna av den deltagande observationen till att undersöka främmande 

samhällskulturer. Antropologen färdades till den kultur som skulle studeras, stannade där och 

levde där som en deltagare i samhället 

Våra möjligheter att delta under en längre tid har varit begränsat och där med gjort det 

omöjligt att fördjupa oss i barnens vardagssituation i skolan. Vi har dock skrapat lite på ytan 

och kunnat se en hel del genom att vara nära barnen. 

Vidare menar Kullberg (2004), att det inte går att observera hela den mångfald som finns. 

Etnografen bör släppa sina krav på att anteckna och istället inta en position som iakttagare och 

lyssnare. Detta insåg vi snabbt och tog oss därför tid till att anteckna i efterhand, för att kunna 

inta rollen som deltagande observatör. 
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Forskaren bör lägga stor vikt till att förstå att bakom informanten finns kunskaper och känslor 

som man endast kan förstå med hjälp av metoder som kvalitativa intervjuer och observationer 

enligt Lalander och Johansson (2007). Vår intention var att göra flera observationer men 

ganska snart förstod vi att kvalitativa intervjuer skulle gynna vår studie och ge oss ett rikare 

datainsamlingsmaterial. 

 

4.1.4 Intervju 
Lalander och Johansson (2007) skriver att god etnografi präglas av en stark öppenhet. Med 

öppenhet menar författarna att den studerande inte låter sina observationer, intervjuer och sina 

tolkningar styras av förutfattade meningar  

När man inom etnografin pratar om intervjuer så menar Kullberg (2004) att det finns två sätt. 

Den vanligaste är den informella intervjun, (samtal) och den formella intervjun 

(djupintervjun). Vi bestämde oss för att använda den informella intervjun, vi tyckte att den 

formen passade för ämnet och den undersökningsgrupp vi valt.                                               

 

Kullberg (2004) beskriver att både intervjupersonen och den intervjuade deltar aktivt, och det 

en person säger fångar den andre upp och tankar utbyts i verbal form. ”Inom kvalitativa 

vetenskapliga traditioner är intervjun ett vanligt redskap att använda för att synliggöra 

människors tankar och uppfattningar av fenomen i vår omvärld”. Här använde vi oss av 

tematiska intervjufrågor (Bilaga C). Med det menas att det inte fanns några färdiga frågor, 

utan bestämda områden vi skulle hålla oss till i våra samtal med eleverna.  

Vidare menar Kullberg (2004) att innan intervjun startar bör forskaren fundera över miljön, 

den ska inte vara alltför bekväm men ändå trivsam. Forskaren måste inledningsvis alltid fråga 

den intervjuade om han eller hon accepterar att bli inspelad. Om det är barn som intervjuas, 

kan man erbjuda att man gör en provinspelning så att barnet vet hur det låter. Vi blev 

tilldelade ett grupprum för att genomföra våra intervjuer i. Vi ställde i ordning ett litet bord 

vid fönstret för att skapa en trivsam miljö. När sedan eleverna kom in en och en så blev de 

tillfrågade var de ville sitta. 

Kullberg (2004) skriver att det är viktigt att poängtera att den intervjuade ska vara informerad 

om att allt som sägs, och att personens namn inte kommer hamna i någon annans händer. 

Slutligen tala om att inspelningarna kommer att förvaras på den högskola man studerar i ett år 

och sedan raderas detta. När eleven hade bestämt var han/hon ville sitta så frågade vi om vi 

fick spela in samtalet. Vi informerade också om att det han/ hon säger så kommer inte deras 

riktiga namn att stå i uppsatsen utan vi kommer att hitta på andra namn. Slutligen berättade vi 

att inspelningarna kommer att finnas på Gävle högskola i ett år och sedan kommer de att 

raderas bort. 

4.1.5 Analysarbete 

Kullberg (2004) vill med sitt lärande inom etnografin på forskares fält, att etnografin är 

distanserad, strukturerad och en tillförlitlig forskningsansats med stor precision i både 

planering, genomförande och analys. Inom det etnografiska analysarbetet finns det den 

fortlöpande (kontinuerliga) analysen och den avslutande analysen. De båda analyserna är 

beroende av varandra, och de pågår från insamlandet av emperin till den dagen 

forskningsarbetet är klart. 

Författaren menar vidare, att i den fortlöpande analysen producerar forskaren all data genom 

att lyssna, titta och lagra artefakter av olika slag. Under undersökningsperioden skriver 

forskaren ner alla sina intryck och upplevelser. Efter varje dags intryck analyseras och tolkas 

materialet och därefter görs teoretiska utkast, som formulerar de nya frågorna till nästa 

tillfälle på fältet. Författaren menar vidare att i den avslutande analysen har forskaren samlat 

på sig en ansenlig databas från den empiriska delen. I den etnografiska analysen är det viktigt 
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att man kan skilja på vad man tänker om något, vad man ser och vad man verkligen ser. Det 

kan sägas att den slutliga analysen är en fortsättning på den kontinuerliga analysen, forskaren 

får gå in med en mera koncentrerad och intensiv karaktär i sitt arbete. Nu ska det etnografiska 

insamlingsmaterialet omorganiseras och sökandet efter huvudkomponenter startar. Det är inte 

längre ett samspel mellan datainsamling och teori, det är nu dags att hitta studiens slutgiltiga 

svar. 

Den här delen av den etnografiska forskningen upplevde vi som den mest krävande delen. Här 

ska resultatet arbetas fram och kategoriseras. Materialet ska sedan tolkas och analyseras. 

Tankegångar som vi har utgått ifrån är för och emot, och ett perspektiv som utreder å ena 

sidan kan det betyda detta, å andra sidan kan det betyda något annat.  

 

4.2 Beskrivning av genomförandet 
Vi började med att skicka en intresseförfrågan om att delta i vår undersökning av ämnet 

popularitet och status till rektorn för en skola i en av Sveriges storstäder (Bilaga A). Svaret vi 

fick var mycket positivt och engagerat. Rektorn hade som förslag en klass 4-5 som hade haft 

det problematiskt i kamratgruppen på grund av flera lärarbyten och olika vikarier under en 

längre tid. Detta fick oss att tänka om eftersom vi själva från början hade tänkt en ren årskurs 

4, där vi önskade att eleverna hade gått en längre tid tillsammans. Detta för att vi trodde att 

det skulle ha påverkat de enskilda elevernas ställning i gruppen och där med tydliggöra 

hierarkin. Rektorn tog kontakt med klassens mentor som med en positiv och engagerad 

inställning sa ja till att delta i vår studie.  

 

För att undersöka elevernas syn och upplevelse av vad popularitet och status är valde vi att 

göra observationer i klassrummet och på raster. Intervjuer har genomförts med vissa utvalda 

elever som genom förfrågningar via enkät till föräldrar tillåtits att delta (Bilaga B).  

Vid våra första observationer förstod vi att det skulle bli omöjligt att på så kort tid se hur 

hierarkin i klassen såg ut. Därmed valde vi inför nästa tillfälle att närvara i gruppen för att 

eleverna skulle känna sig bekväma i vårt sällskap inför kommande intervjuer. Intervjuerna 

blev därefter vårt stora fokus gällande datainsamling. Vi började med att ställa frågan till 

eleverna om det fanns någon som inte ville delta i våra intervjuer. Vi öppnade upp för att 

komma i efterhand om man inte ville säga nej inför hela klassen. Det visade sig att intresset 

var stort då ingen av eleverna tackade nej.  

 

När det var dags för intervjuerna fick vi tillgång till grupprummet som låg intill klassrummet. 

Vi ställde i ordning ett litet runt bord vid fönstret för att det skulle bli en trevligare atmosfär. 

Därefter kallades eleverna in en i taget, de övriga fortsatte att arbeta i klassrummet. Eleven 

fick välja vilken plats han eller hon ville sitta på därefter frågade vi om det var okej att vi 

spelade in vårt samtal via en mobiltelefon. Vi erbjöd även eleven att lyssna på inspelningen 

för att slippa fundera på hur rösten låter. Vidare fick eleven information om att allt som sägs i 

rummet stannar mellan oss som fanns där. Vi ville få eleven att förstå att deras deltagande är 

av största vikt och att det vi samtalar om blir resultatet i vår studie. Därför poängterade vi att 

när det gäller deras syn och upplevelser av popularitet och status finns inte några ”rätt” eller 

"fel”. 

Utifrån det etnografiska perspektivet har vi valt öppna tematiska intervjufrågor vilket innebär 

att vi har vissa förbestämda områden vi vill komma in på. Detta gör att intervjun inte styrs av 

frågor som kräver ett svar, det blir mer som ett förtroligt samtal där intervjuaren nyfiket 

lyssnar in och ställer följdfrågor som leder samtalet vidare (Bilaga C). 
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4.3 Val av undersökningsgrupp 
I vårt val av undersökningspersoner utgick vi från vad vi sett i tidigare observationer.  Vi hade 

sett att en del barn tog större plats än andra på olika sätt, både i klassrummet och på raster 

bland kompisar. Det innebar att en del barn tog mindre plats varpå vi ansåg att det var viktigt 

att båda kategorierna av karaktärer blev representerade för att få en viss bredd i vår 

undersökning. Det slutade med att vi intervjuade tre flickor, två av dem var 12 år och den 

tredje var 11 år. Av pojkarna som intervjuades var det en pojke som var 11 år och de tre andra 

var 12 år.  

 

4.4 Diskussion av studiens tillförlitlighet 
Trost (1997) beskriver att när man genomför kvalitativa intervjuer får man ofta komplexa, 

innehållsrika svar vilket kan leda till ett otroligt rikt material som man med hårt arbete kan 

finna många intressanta processer, tankar, mönster och mycket annat. Författaren berättar 

vidare att kvalitativa studier ofta är förstadier till kvantitativa undersökningar och därför inga 

riktiga studier. Han menar att det som går att räkna eller mäta är bättre och enklare att förstå 

och därför mera tillförlitligt. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som 

kännetecknas av öppna tematiska frågor. Vår undersökningsgrupp är relativt liten vilket gör 

det omöjligt att generalisera hur barn i denna ålder upplever popularitet och status.  
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5. Resultat  
I detta kapitel redogör vi först för våra observationer och iakttagelser under de två första 

dagarna. Där efter, under varje rubrik, presenteras en sammanfattning av intervjuerna med 

utvalda undersökningspersoner. För att tydliggöra deras upplevelser kring ämnet popularitet 

och status har vi använt oss av citat. Vår analys, tolkning och koppling till bakgrunden ges 

fortlöpande i texten. 

5.1 Observation dag 1 

Något som vi lade märke till ganska snabbt var att det förekom mycket märkeskläder bland 

barnen. Märken som Fred Perry, Gant, Qvicksilver, Diesel, G-star, Lyle Scott och Peak 

performance figurerade bland de flesta av pojkarna. Detta väckte en nyfikenhet hos oss kring 

kläders betydelse för popularitet och status. Söderqvist (2009) beskriver att det finns en grupp 

som också kan kallas för subkultur där främst unga personer 8-12 år ingår. Författaren 

beskriver vidare att för dessa unga individer handlar status främst om det yttre bland annat 

märkeskläder. I vårt resultat var det endast en av pojkarna som påtalade att han tyckte att 

märkeskläder var viktigt. Söderqvist (2009) menar att status alltid verkar vara det som är svårt 

att uppnå.  Vi funderar över om märkeskläder är så pass vanligt för barnen i vår 

undersökningsgrupp så att de inte behövt reflekterat över vilken statusmässig påverkan det 

har.  

På rasten deltog vi vid fotbollsplanen. Det ena laget hade en arrogant inställning och verkade 

självsäkra. I väntan på boll går de sida vi sida och pratar mer med varandra än att intressera 

sig för matchen. När bollen väl kommer till dem spelar de fult, tacklas och kastar ur sig 

kommentarer som – sopa, de ska vara frispark!! med mera till sina motspelare.  

Det andra laget spelar mer schysst, de kämpar och är mer engagerade i matchen på så sätt att 

de försöker placera sig bra på planen för att få bra lägen. De passar inom laget vilket ger 

utdelning med ett mål. Detta stör det andra laget, de hävdar att det är fusk och så vidare. Deras 

största fokus de närmsta minuterna är att göra mål, det syns tydligt att det stör dem mycket att 

ligga under. De skjuter hej vilt mot mål och till slut ger det utdelning. När de reducerat 

slänger de sig i en hög på planen, glädjen blir enorm och överdriven.  

Thornberg (2006) beskriver utifrån Abrams och Hoggs föreställningar om hur grupper med 

mer makt strävar efter att bevara sin dominanta och statusmässiga ställning gentemot de 

underordnade. Enligt Thornberg (2006) säger Sjölund att hierarkikamperna blir häftigare i 

grupper där hög konkurrensnivå och lite trygghet råder.  

I denna observation på fotbollsplanen frågar vi oss vad det är som gör att det ena laget måste 

utmärka sig på ett mindre trevligt sätt. Kan det vara så att de som vi upplever som självsäkra, 

arroganta spelare egentligen är otrygga och rädda för att misslyckas och på så sätt förlora sin 

ställning i gruppen. Det kan då tolkas som att det laget som spelar på ett mer schysst sätt är 

tryggare i sig själva och i gruppen och behöver därför inte delta i hierarkistriden. 

5.2 Observation dag 2 

Denna gång möttes vi av ett flertal elever som väntade i kapprummet på att läraren skulle 

komma. En av eleverna sade med en beundrande röst till sin kompis: 

     – Å, har du en Peak performance jacka. 

Här fick vi känslan av att det hade stor betydelse vilket märke jackan hade och inte hur den 

såg ut. Det kom ingen komplimang om att jackan var snygg eller cool. Det var bara märket 

som kommenterades. Detta fick oss att fundera vidare över märkeskläders påverkan bland 

barnen och därför blev det en av frågorna som vi samtalade om vid intervjuerna. Av samtalen 

framkom det att det i stort sett inte hade någon betydelse för popularitet. Kan det möjligen 

handla om att inte vilja erkänna att märken spelar en viss roll.  
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På lektionen denna förmiddag diskuterades oron i klassen som pågått sedan det börjat en ny 

elev i klassen. Kim säger i klassrummet: 

      – Man tar nya roller och tror kanske att man är bättre än någon annan.  

En klok insikt som visar att han funderat över detta och kanske till och med varit med om det. 

Denna dag hamnade vi i ett samtal med rektorn som berättar att majoriteten av eleverna på 

den här skolan har det väldigt förspänt ekonomiskt och att det förmodligen påverkar deras syn 

på popularitet och status.  Utifrån detta samtal funderade vi över hur det är om man har det väl 

förspänt på olika sätt gällande prylar, utseende, kläder, hur man bor och intelligens. Kan det 

vara så att man inte tycker att det har någon avgörande betydelse för popularitet. I motsats till 

detta tänkte vi att om man inte har det lika förspänt så som beskrivits ovan kanske det har en 

avgörande roll. 

5.3 Barnens upplevelser av vad popularitet betyder samt hur populära 

personer beter sig i verkligheten.  

De flesta av undersökningspersonerna upplever att vara populär innebär att vara någon som 

andra ser upp till, gärna vill vara med och följa. Enligt barnen betyder det rätt så mycket att 

vara populär, att man har kompisar och på så sätt inte behöver känna sig ensam. Majoriteten 

av barnen ansåg att den som är populär ska vara snäll, schysst, hjälpsam och att de ska finnas 

till när man behöver . 

När de sedan skulle beskriva hur populära personer beter sig hade de en annan uppfattning. 

Då förklarade de att de som är populära är ofta kaxiga, gör dumma saker, och är tuff för att få 

uppmärksamhet. Nelly förklarar popularitet så här: 

     – Det är lite svårt men det kanske är lite jobbigt samtidigt som det är lite roligt för den 

personen. Men jag skulle inte tycka det var särskilt roligt. Om man skulle vara populär i sin 

skola t.ex. då kanske det inte är så jätterolig, eller jag skulle inte tycka att det var särskilt 

roligt om alla såg upp till en. Men det finns andra som kanske gör det.                                  

Här kan man tänka att det ligger någon slags känsla av blandad förtjusning av att vara 

populär. Kanske Nelly pratar utifrån upplevd popularitet som Lafontana och Cillessen (1999) 

beskriver? En tolkning av hennes ambivalens kan vara att hon har klart för sig vad som är ett 

gott uppförande samtidigt så förstår hon att det inte är det som gör att man blir populär inför 

många. Vi upplever att hon förstår konsekvenserna för de barn som utmärker sig och inser att 

det inte är till fördel för dem och på grund av det, kan hon själv inte tänka sig att inta den 

rollen.  

Vad som också blev tydligt för oss var skillnaden mellan att vara populär för många, det vill 

säga en klass eller en grupp, eller att vara populär bland sina vänner. Melker säger: 

      – man kan ju vara schysst på olika sätt också, man kan vara schysst mot sina kompisar då 

blir man poppis för dem, man behöver inte vara poppis för hela skolan som de där tuffa ska 

vara hela tiden.  

Detta kan tolkas som att man måste vara tuff för att bli populär inför många men det räcker att 

vara schysst för att duga bland sina vänner. 

 

Vad innebär det att vara tuff?  August menar att de som är tuffa är skrytsamma och skyller 

ifrån sig för att behålla sin status. Han säger även att andra hjälper till på så sätt att de i alla 

lägen försvarar och håller med den som är ledare trots att de kanske går emot sanningen. 

Merten (1997) menar att det finns ett tydligt samband mellan de som upplevs som populära 

och att bli beskriven som elak. Författaren beskriver vidare att det som förenar upplevd 

popularitet och elakhet är makt och att dessa två är ett uttryck för och orsak till individens 
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hierarkiska position. Vi uppfattar att barnen beskriver tuffhet som ett negativt beteende, och 

att de som är tuffa har en stor inverkan på andra, vilket också kan tolkas som att de har makt. 

 

Melker talar om grupptryck, att man tvingas göra saker för att inte framstå som en mes. Det 

verkar som att de som är populära på ett negativt sätt har stor makt att påverka andra på ett 

sätt som ligger utanför dem själva  

     – Om man är med några som är tuffare då ska man vara tuff men om man är med någon 

som är snällare då ska man ju vara snäll och så. Man är ju olika med vissa personer. Det är 

så konstigt, man är inte sig själv då.  

Detta citat belyser hur barn tar på sig olika roller beroende på vem eller vilka de umgås med. 

Thornberg (2006) menar att det inte alltid är säkert att man gör det som är ”rätt” trots att man 

vet vad som är det ”rätta”. Melker beskriver att man ibland till och med tar på sig en roll där 

man känner att man inte är sig själv. August menar att man inte kan bli populär genom 

snällhet:  

     – Tjejerna är ju jättesnälla men för det blir de ju inte populära. Det kan nästan bara 

killarna bli känns det som. Tjejerna kan bli populära bland tjejerna, men inte bli populära i 

en hel grupp. Jag har aldrig varit med om att en tjej varit populär.  

Här ser vi åter en tydlig beskrivning av två olika sätt att tolka popularitet och i detta fall 

verkar det som tjejer står för snällhet medan killar för tuffhet. Det visar också att det kan vara 

svårare för tjejer att bli populär och beundrad av många än vad det är för killar – frågan är om 

det har olika vikt för dem?  

Flera av eleverna beskriver att vissa personer kan vara populära för dem. I dessa fall kan vi se 

att prosociala beteenden har stor betydelse, att man ska vara schysst, snäll och bry sig om 

andra. Sofia uttrycker: 

     – Mina vänner kan vara populära för mig, de ska vara snälla, schyssta och hjälpsamma 

och hjälper till när man behöver en inte bara går därifrån eller något. 

Detta visar att barn ser ett samband mellan popularitet och vänskap och ger åter en bild av att 

barnen ser på det ur olika perspektiv. Lundby (2009) menar att popularitet oftast avser det 

intresse och entusiasm som vissa personer eller saker väcker hos många människor. Tezchner 

(2005) skiljer på vänskap och popularitet och menar att vänskap är ett speciellt band mellan 

två barn medan popularitet handlar om att vara accepterad och omtyckt mer allmänt.  

5.4 Samtal kring status, pengar och prylars betydelse för popularitet 

När det gäller prylars betydelse för popularitet och status kunde vi se att barnen hade delade 

åsikter vilket vi tolkar kan ha att göra med vilken livssituation de lever i. Två av barnen menar 

att det kan ha betydelse, men att det inte är personen i sig som är populär utan det är prylen 

man vill komma åt att prova eller få låna. Ett barn menar att pengar spelar roll eftersom man 

kan köpa vad man vill och då kan bli populär för det, medan en annan säger att pengar inte 

har någon avgörande betydelse. En av flickorna berättar att det också kan handla om att vilja 

efterlikna någon som man tycker är ball, genom att köpa till exempel samma kläder som den, 

medan en av pojkarna hävdar att han tycker det är mer coolt att vara ensam om både kläder 

och prylar. Sofia beskriver det så här angående pengars betydelse: 

      – Vi säger att någon har det jättebra, den har mycket pengar, hon kan köpa liksom vad 

som helst, till och med lite bortskämd, mycket för att de har massa pengar så hon kan köpa 

vad hon vill, det är också typ populärt då vill ju alla vara vän med den för den kanske köper 

något åt dig eller något. En del blir populära av pengar.  

Här kan man se att hon tänkt på detta. Man kan fråga sig om det ligger någon slags 

avundsjuka kring det hela då hon beskriver det som bortskämt att få massa saker. Man kan 

också fundera kring hur den som har det väl förspänt blir betraktad av andra. Här kan vi se att 
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den personen riskerar att bli kallad bortskämd och kan bli utnyttjad på grund av sin höga 

status. Nelly har beskrivit det precis tvärtom hon säger: 

     – Nej det har ingen betydelse alls. Man behöver inte vara rik för att vara populär. För mig 

skulle det inte ha någon betydelse om någon gick runt med den senaste mobilen. Man kanske 

är glad över att ha den senaste mobilen men sen tror jag inte att man går omkring så här, yes 

nu är jag populär.  

Här tänker vi att det kan handla om att det är fult att skryta, man kan vara glad inom sig men 

det ska inte synas utåt. Då kan man återigen fundera över om man har tillgång till mycket 

kanske man inte vill göra en för stor sak av att man fått något nytt t.ex. en mobiltelefon. Det 

kan bero på att man vill skydda sig från att bli betraktad som bortskämd eller riskera att bli 

utnyttjad av kompisar.  

Kim menar att prylar har betydelse för popularitet vare sig man är schysst eller inte. Bara 

grejerna är coola och man får möjlighet att låna saken så kan man vara kompisar.  

Detta kan tolkas som att man kan bli populär endast för prylarna man äger. Det är till och med 

så att vissa kan stå ut med att umgås med en oschysst person bara för att komma åt prylen.  

I kommande citat kan man se en viss distans och förståelse kring prylars betydelse. August 

säger:      

     – Så fort någon har en i phone då kommer ju alla dit och vill spela. Man kan vara populär 

en dag om man har rätt sak med sig. Men då var det egentligen inte han som var populär utan 

saken. Om man har med sig t.ex. en fotboll och klassen ska köra ”vägg I vägg” då tycker alla 

att det är asschysst då får de ju en bra boll att köra med. Men sen när man tar bort bollen så 

blir det en helt annan värld. Lundby (2009) menar att många barn upplever att de behöver rätt 

saker för att bli populära. Författaren säger vidare att en del barn tror att man kan bli populär 

för en dag bara man tar med sig rätt saker. Här ser vi hur barnet skiljer på person och sak på 

ett verklighetstroget sätt. Hans beskrivning tyder på att det till och med är så att världen 

förändras om man plockar bort sak från person. Sak och person hänger samman, utan 

varandra betyder de ingenting. 

5.5 Barnens upplevelser av utseende och kläders betydelse  

Här ställdes olika frågor om utseende och kläders påverkan på popularitet och status. Barnen 

hade även här olika åsikter om detta. Av samtalen kring detta framgår det att man bör klä sig 

rätt och vara söt. Några av killarna påpekar att klädstilen kan spela roll. Sofia beskriver det på 

följande sätt: 

      – Vissa tycker att om man går runt som en tönt då kan man ju inte vara populär. På filmer 

är det när man har stora glasögon med tejp i mitten. Sen har man typ kostym med byxorna 

högt upp över naveln och fluga. Sen har man tröjan innanför och inte över.  

Om man vänder på detta citat kan det tolkas som att man måste vara välklädd, cool och att det 

råder en viss klädkod för vad som är coolt respektive töntigt. Intressant är också hur Sofia 

använder film till att beskriva detta. Hon har även tidigare berättat att i filmer är de populära 

också de som är kaxigast. Är detta ett sätt att tillägna sig verkligheten?  

 

Melker säger att man inte kan gå runt i konstiga kläder varje dag, lite stiliga kläder ska man 

ha. Han beskriver vidare: 

      – Många vill ju vara ensamma om vad de har, kläder och sådant. Så att inte alla kompisar 

och så går runt som ett miniteam i samma tröja eller något. Man ska ju inte vara exakt 

likadan som alla, man kan men alltså det är kul att testa lite eget sätt också. Här handlar det 

om att skapa sig en image att vilja vara något annat än andra. Det kan ställas mot Willes 

upplevelse att man har sin egen klädstil och mot Kim som påtalar att han gärna vill ha 

märkeskläder. I våra observationer kunde vi tydligt se att alla dessa killar klär sig på liknande 

sätt i märkeskläder både när det gäller jeans, hood tröjor, t-shirts, och gympaskor. Detta 
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analyserar vi som, ett sätt att både skapa sig en image men också att följa trender. Man ska å 

ena sidan vara unik enligt Melker, men samtidigt ska man inte avvika för mycket från 

mängden. Söderqvist (2009) uttrycker att barnen speglar sig och försöker efterlikna andra för 

att de är rädda för att inte passa in, göra fel och hamna utanför.  

5.6 Boendets betydelse för popularitet 

Vidare samtalade vi med barnen om det spelar någon roll hur man bor. Här diskuterade vi om 

det spelar någon roll om man bor i ett stort ”lyxigt” hus eller i lägenhet.  Majoriteten av 

barnen tror inte att det spelar någon roll hur man bor, utan att det är hur personen är som 

räknas. Några beskriver att det kan spela roll för vissa, till exempel om man är blyg. En av 

personerna tror att ett stort hus kan göra att man blir mer populär. Maja hade en intressant 

koppling till popularitet och boende hon berättar: 

     – Om man bor i stort hus kanske, då kanske man blir populär. Om man upptäcker att ens 

vän bor i ett litet hus då kanske den inte blir så populär för en längre.  

Här kan man se en beskrivning av klass utifrån ett barns tankar. I detta fall verkar boendet 

avgörande för både popularitet och vänskap. Nelly säger: 

      – Det beror på hur man själv är. Om man är en sådan som kanske är lite blyg och så då 

kanske man skulle vara väldigt glad om man hade ett fint hus som man kunde visa. För mig 

spelar det ingen större roll. Man är ju inte populär bara för att man har ett fint hus. Man kan 

ha ett jättefint hus, men är den jättedum så spelar det ingen roll.  

Här tolkar vi det som att om man är blyg kan det vara bra att ha ett fint hus att visa för att 

uppnå en viss status, men om man är dum så kan man inte uppnå popularitet genom ett fint 

hus.  

5.7 Samtal om betydelsen av att vara duktig på något för att uppnå popularitet. 

Vid samtal kring om man kan vara populär genom att vara ”duktig” på något framkom det att 

om man är duktig i skolan kanske det kan ha betydelse så tillvidaatt man blir en person som 

andra vill vara med för att den är bra på något. Melker beskriver det så här: 

     – Vissa blir kallade geeks av andra i skolan och sådant. Jag tycker ändå det är positivt för 

man är ju bra på något då. Vi killar brukar skämta och säga geek om man gör något extra, 

man skämtar ju inte om någon dumt utan vi brukar skämta för skojs skull. Han fortsätter: 

 – Ja det är ju många som vill vara med de som är bäst hela tiden för då går det bra. Det är 

samma sak som geeks, nej men alltså om någon som är bättre på matte så vill man ju var med 

den om det är två och två och man ska jobba med någon matteuppgift.  

Här talar han om att var geek som på svenska betyder nörd. Han säger att kompisarna skämtar 

genom att kalla andra för nörd när den gjort något extra. Samtidigt poängterar han att han 

tycker att det är positivt att vara geek för då är man bra på något. Detta kan tolkas som att man 

kan skapa sig fördelar genom att umgås med de som är ”duktigare” i skolan för att själv klara 

sig bättre i skolarbetet. Med andra ord kanske man till och med utnyttjar en ”geek” för att 

själv klara sig bättre. Det går också att se samband mellan samtalen kring att vara duktig på 

idrott eller någon sport. Kim beskriver det så här:  

     – man vill ju vara med en som är duktig. På idrotten då vill man ju vara med den som är 

bra på saker så det kan ha betydelse. Man kan vara populär på rasten om man är bra på 

fotboll, då vill alla vara med den personen, i samma lag som den.  

Kanske är det vid dessa tillfällen som barnen använder sig utav egoistiska motiv som 

Thornberg (2006) beskriver. Det vill säga att barnen genom prosocialt handlande försöker 

upprätthålla en relation för att framstå i god dager, bli omtyckt eller beundrad. August ser det 

på ett annat sätt:  
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      – Man kan ju vara populär om man är duktig på idrott, men då är det inte för att man är 

cool eller så där utan då är det för att man är duktig på något som man gör och folket tycker 

om en. T.ex. svenska landslaget om någon gör jätte många mål och tar en till vm - final det är 

klart att man blir jättestor och populär då bland folket de tycker att man gjort en bra insats. 

Men om man gjort en jättebra insats i klassen då vet man inte om det blir så jättestort eller 

om man måste utmärka sig för att man är cool.  

Augusts beskrivning visar skillnaden mellan att vara populär för något bra man gjort, 

presterat, kontra popularitet på grund av att vara cool. Han lever i ovisshet kring hur långt en 

god insats i klassen räcker för att bli populär, han funderar vidare kring om det krävs att man 

är cool för att bli mer allmänt accepterad. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi undersökningens resultat. Reflektioner kring studien. Vi redogör 

även för metodens för- och nackdelar samt ger förslag till fortsatt forskning. Syftet med detta 

examensarbete har varit att undersöka hur barn i en årskurs 4-5 ser på status och popularitet. 

Samt undersöka barnens uppfattning om utseendets, prylars och prestationers betydelse för 

status.  

6.1 Upplevd popularitet 

I vår inledning beskriver vi hur två för oss till synes lika duktiga fotbollsspelare får olika 

reaktioner från sina medspelare när de gör mål. Frågan vi ställde oss var hur det kommer sig 

att det är på det sättet? I vår observation på fotbollsplanen dag 1 kunde vi se liknande 

tendenser hur de som är duktiga utmärker sig och syns på planen genom att kasta sig om 

halsen på varandra, skrika, och dunka varandra i ryggen när de gör mål. Medan de som inte 

når upp till samma nivå är mer återhållsamma i sitt beteende inte gör något större väsen av sig 

vid mål utan berömmer varandra genom ett enkelt ”bra gjort”.  I vår observation på 

fotbollsplanen (5.1) kunde vi se en stark maktkamp utspela sig. När de duktiga och populära 

laget hamnade i underläge utbröt ett okontrollerat spel för att återvinna matchen. Hur kommer 

det sig att de som är populära och duktiga måste utmärka sig på det viset?  I vårt resultat har 

det tydligt framkommit att det finns två olika sätt att vara populär på. Ett av sätten som 

beskrevs av undersökningspersonerna handlade om att söka popularitet genom att vara kaxig, 

dum och att skryta. Här ser vi likheter mellan tidigare forskning, där man i olika studier frågat 

barn ”vem tror du är mest populär” och på det sättet menar Parkhurst och Hopemeyer (1998) 

att de fått fram en bild av så kallad upplevd popularitet. 

Vi funderar över vad konsekvenserna blir för de barn som upplevs som populära av andra? Vi 

tänker att detta kanske kan leda till att man tar på sig en roll redan tidigt i livet som sedan blir 

svår att bryta, eftersom andra förväntar sig att man ska vara och bete sig på ett visst sätt. 

 I vårt resultat beskriver Melker att grupptryck förekommer och att man inte alltid är sig själv. 

Han berättar vidare att om man är med de som är snälla så ska man vara snäll och är man med 

de som är dumma så är man också dum. Här pågår det inte bara en kamp om att behålla sin 

plats i hierarkin, utan vi kan se att det också pågår en kamp om att passa in, att vara rätt 

samtidigt som det finns en rädsla över att hamna utanför. Ett annat barn beskriver för oss att 

det är osäkert om en god insats i klassen räcker för att bli populär. Det verkar som om barnen 

inte alltid vet vad, eller hur de ska vara eller göra för att andra ska tycka att de är okej.  

Uttryck som, man vill ju inte vara en mes, eller gå klädd som en tönt och även beskrivning om 

vad en geek är återfinns i resultatet. Någon förklarar det som att man ska ha en egen klädstil 

samtidigt som vi kunde se att det fanns en tydlig klädkod där de flesta av barnen klädde sig 

relativt lika. Här kan man se ytterligare en redogörelse av hur man å ena sidan ska vara unik, 

samtidigt som man inte får sticka ut för mycket för då kan man uppfattas negativt av andra. Vi 

tänker att det kan handla om hur man redan tidigt i livet blir uppmärksammad på likheter. I 

förskolans värld där en av oss arbetar påpekar pedagoger ofta när barn är likadant klädda eller 

har likadan frisyr, gungar lika högt osv. som något positivt och roligt. Vi tror att om man 

tänker tvärtom, det vill säga att pedagogen i stället förstärker olikheter, skulle det bli en mer 

naturlig del i barnens liv. 
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En annan av undersökningspersonerna beskrev popularitet som något som kunde vara både 

jobbigt och lite roligt, och det kan man ju förstå att det tar mycket energi av individen att hela 

tiden försöka vara på ett sätt som ska uppskattas, och i vissa fall till och med att godkännas av 

andra. Det verkar hela tiden handla om vikten av andras uppfattningar av hur man är, ser ut 

och beter sig. 

Något att fundera över är varför det är så viktigt för en del barn att uppnå popularitet bland 

många, medan det för andra räcker med att vara populär bland sina vänner?  

6.2 Att vara omtyckt bland sina vänner 

Det andra sättet som barnen upplevde popularitet på var att man kan vara omtyckt bland sina 

vänner. Flera beskrev det som att deras vänner kunde vara populära för dem. Här kan man 

jämföra barnens upplevelser med tidigare forskning och se att de beskriver sociometrisk 

popularitet som mäts genom att ställa frågan ”vem är mest omtyckt”? I vår studie beskrev 

barnen, att de som var populära för dem skulle vara schyssta, snälla och hjälpsamma. Dessa 

beteenden stämmer väl överens med forskares beskrivning av sociometriskt populära barns 

sätt att vara.  Här kan man se att det som framgår av tidigare forskning skiljer sig från vad 

barnen i vår undersökningsgrupp anser om popularitet. Våra undersökningspersoner skiljer 

inte på vänskap och popularitet, de beskriver mer att det finns olika sätt att vara populär på, så 

som att vara populär för många t.ex. hela skolan eller att vara populär bland sina vänner, och 

att de kännetecknas av motsatta beteenden. Lafontana och Cillessen (1999) påpekar också att 

det förekommer skillnader mellan forskare och barn och ungdomars uppfattningar om 

popularitet 

6.3 Prylar, pengar och prestationer 

I dagens samhälle finn det oändligt mycket saker och prylar som kan intressera en 11-12 

åring. Man kan bara se alla tekniska saker som är under en ständig utveckling. Man kan köpa 

sig en ny mobil som kan vara ute veckan efter. Från resultatet kunde vi se att barnens 

erfarenhet av prylars betydelse för att bli populär var lite varierande. Det vi fick ta del av var 

att två pojkar utryckte att visst kunde man bli populär av prylar, personen kunde till och med 

vara oschysst bara man fick låna saken. En av pojkarna påstod att om han skulle ha med sig 

en i-phone till skolan så skulle alla vilja spela på den, då skulle han vara populär den dagen 

bara för att han hade med sig rätt sak. Vi tänker att pengar kan spela en roll för barnen, 

beroende på föräldrars ekonomi har barnen olika förutsättningar för att kunna köpa de saker 

som krävs för att bli populär för en dag. I skolans värld finns det säkert många barn som har 

en ständig önskan att kunna ta med sig en sak som kan väcka kompisars uppmärksamhet. En 

fråga som man kan fundera över är, om det finns saker som inte är dyra men som ändå fångar 

andras intresse. I både skola och förskola har vi erfarenhet utav att lärare, förskollärare för in 

så kallade visningsdagar av leksaker och prylar. Det går till på så sätt att barnen får en 

förbestämd dag där de ska ta med sig en sak hemifrån, för att visa upp och berätta om inför 

klassen eller gruppen. Vi reflekterar över varför man gör på det sättet. En tanke som slår oss 

är att det bara förstärker prylars betydelse för att få uppmärksamhet och att bli beundrad av 

andra. Vi tror också att detta kan skapa en kamp om att ha den finaste, senaste, och dyraste 

saken. Vad händer då med de barn som inte har möjlighet eller vill visa något som andra 

tycker är betydelsefullt. Om klassens eller gruppens reaktioner inte blir som man tänkt sig, 

hur känner man sig då?   

Vidare kunde vi utläsa att en del barn upplevde att man kunde bli populär genom att vara 

duktig på något. Några beskrev det som att man gärna vill vara med den som är duktig på till 

exempel fotboll eller matte för att då går det bra för en själv.  Detta beteende ser vi dagligen i 
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våra arbeten både på förskolan och i skolan. Ett exempel på detta är när det var dags att gå 

tipspromenad på en av våra skolor. En pojke som vanligtvis aldrig är populär blev plötsligt 

den som alla ville vara tillsammans med. Vi förstod att det berodde på att den pojken är 

väldigt allmänbildad och duktig i skolan. Hans roll var tydlig bland de andra barnen, det vill 

säga att de visste att det skulle gå bra för dem själva om de skulle vara i samma lag som 

honom. Efter tipspromenaden kunde man se hur samma pojke återgick till sin ”normala” roll, 

det vill säga ingen vidare uppmärksamhet från de som så starkt ville vara i samma lag som 

honom.  Man kan fundera över hur den pojke som på sätt och vis blir utnyttjad på grund av 

sin kompetens känner sig? Kanske är det bättre att få glänsa någon gång än aldrig. Vad just 

den här pojken känner har vi ingen aning om eftersom vi inte diskuterat händelsen med 

honom. Vi ser framför oss hur stjärnögon ena stunden tänds för att i nästa stund slockna. 

6.4 Avslutande reflektioner 

I vår inledning startade vi med ett citat skrivet av sekelskifts författare Hjalmar Söderberg . 

Detta citat får också knyta ihop vår uppsats. 

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 

föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill 

kontakt till vad pris som helst  

                                                                                                                     (Söderberg 1989, s.76) 

Genom att studera barnen i deras vardagliga liv har vi fått insikt i hur viktigt det är att på 

något sätt bli sedd av andra. Popularitet verkar i stort sett handla om just det som Söderberg 

(1989) beskriver i sin dikt, om att väcka något hos någon annan. Genom barnens uttrycksätt 

av popularitet och status har vi kommit fram till att det finns flera olika sätt att väcka andras 

intresse på. Man kan vara schysst, snäll och omtänksam och på så sätt uppnå popularitet bland 

sina vänner. Man kan också vara kaxig, dum, och oschysst och på så sätt bli populär bland en 

hel skola eller grupp. Slutligen kan man bli populär genom att vara duktig på något, så som 

fotboll, matte eller att ha ”rätt” prylar. Något vi funderade över i vår inledning var om det 

endast var positivt att vara omtyckt och beundrad av andra. Genom att ta del av våra 

undersökningspersoners erfarenheter blir svaret på den frågan ja, självklart är det positivt att 

vara omtyckt och beundrad av andra. Vad som däremot kan diskuteras, är kampen att 

upprätthålla popularitet genom tuffhet, kaxighet och dumhet, som pågår dagligen bland 

många av våra barn. Eberhard i Söderqvist (2009) menar att dagens samhälle är unikt i 

världshistorien på så sätt att det aldrig förr har funnits så många människor som haft det bra 

samtidigt. Han beskriver vidare att trots detta verkar det inte räcka för vår mänskliga natur att 

vi alla har det ganska bra. Han tror att detta har att göra med att tävlingsmomentet finns 

inetsat i det mänskliga psyket. Det vill säga att det alltid finns de som har det bättre. Man kan 

ifrågasätta varför vi inte kan nöja oss med att vi har mat för dagen, bostad och en enorm 

trygghet i vårt land.  Eberhard menar vidare att människor i alla tider jämfört sig med 

varandra och att det är en naturlig positionering som man kan tycka vad man vill om. Detta är 

tankar som vi funderat över under denna studies gång. Vad är det som gör att vi hela tiden 

strävar efter att uppnå beundran, popularitet och status bland andra. En del av det har vi fått 

svar på. Bland annat har vi förstått att det är en naturlig process i vår mänskliga art att hela 

tiden sträva efter att bli bättre. Det kan ses som sunt på många sätt, eftersom forskning visar 

att människan blir friskare ju högre status de har bland andra människor.  

Det som är skrämmande i denna statusjakt och strävan efter att alltid få det lite bättre är risken 

för att aldrig känna sig nöjd. Här kan vuxna ha stor inverkan på barnen. Om man aldrig själv 

blir nöjd med det man har, finns det en risk att dessa tankegångar förs över till våra barn. Vi 

anser att man måste stanna upp och reflektera över hur man har det och njuta av det man har. 

Detta är något man kan jobba mycket med i förskolor och skolor. Att lära barn att reflektera 

och känna tacksamhet för vad man har. Vi förstår att det finns många barn i Sverige som har 
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det sämre än andra, och just därför känns det ännu mer viktigt att de barn som har det bra 

inser skillnaden.  

Det är även viktigt att arbeta med barns självkänsla då det kan vara av betydelse för 

välmående. På föreläsningen Självkänsla nu med Mia Thörnblom (2007) fick en av oss klart 

för sig att arbete med självkänsla måste pågå hela tiden eftersom det är ”färskvara”, det vill 

säga att det måste underhållas för att vi ska må bra. Vi tror att om man känner att man duger 

inför sig själv så behöver inte kampen om att duga inför andra vara lika stark. 

6.5 Metod diskussion 

Vårt val att använda oss av etnografisk forskning har varit både spännande och intressant. 

Stukát (2005) vill uppmana till att man inte ostrukturerat tar den metod som ”känns rätt” utan 

att man först bedömer lämpligheten till de forskningsproblem man ska undersöka. Vi sökte 

bland många olika metoder för att till slut komma fram till att etnografi skulle passa vår studie 

bäst. Något vi insett är som Kullberg (2004) menar att när man forskar etnografiskt innebär 

det att ha tålamod, energi och en kreativitet för att kunna ge sig in denna komplicerade och 

komplexa process. Starrin med flera säger enligt Kullberg (2004) att under forskningens gång 

uppkommer olika sinnesstämningar, från nedstämdhet till upprymdhet till perioder av 

mättnad. Detta kan vi känna igen oss i. Vi tror att det varit till stor hjälp för oss att skriva 

tillsammans eftersom dessa sinnesstämningar uppstod. Om man då är två är det lättare att 

komplettera varandra i de olika lägen man är i.  

 

Syftet med vår studie var att genom observationer och intervjuer undersöka barnens syn på, 

och upplevelse av popularitet och status. Vi deltog i barnens vardagsliv i skolan. Vår tanke 

från början var att observera barnen för att se hur hierarkin i klassen såg ut. Vi insåg redan 

efter vårt andra tillfälle att det skulle bli svårt att på så kort tid få fram en rättvis bild av 

hierarkin och därför kändes det inte etiskt rätt att utföra detta.  I stället ägnade vi tid åt att 

etablera kontakt med barnen så att de skulle känna sig bekväma i vårt sällskap inför 

kommande intervjuer. 

 I vårt urval av informanter till våra intervjuer slutade det med tre flickor och fyra pojkar. Den 

tematiska frågeställningen fungerade bra, ingen intervju blev den andra lik. Det resulterade i 

att en del barn inte hamnade i alla teman utan att de fastnade lite mer i några få teman. Genom 

intervjuerna som vi spelade in och kopplade till datorn så fick vi ordagrant resultat av vad 

barnen sagt. Här menar vi att man bör vara medveten om att barn ibland svarar det som den 

tror att den vuxne vill höra istället för att svara utifrån sig själv. I detta ämne som vi berör 

finns också en viss moral över hur de ”borde” vara, därför är det svårt att veta hur pass ärliga 

de intervjuade är i sina svar. Här menar Stukát (2005) att man kan be eleverna skriva en 

uppsats i ämnet som ska undersökas, man kan dessutom komplettera uppgiften med några 

delfrågor. Detta kan ses som ett komplement till andra undersökningsmetoder vidhåller 

författaren. I en sådan uppgift tror vi oss se att en hel del oväntade och intressanta svar kan 

dyka upp. Eftersom vi inte är bekanta med barnens handstil så kan eleverna vara säkra på att 

uppgiften blir anonym.   

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning  

Något som skulle vara intressant att forska vidare kring är, vad som gör att vissa barn har ett 

behov av att uppmärksammas bland många medan andra är nöjda med att vara omtyckt bland 

få. Man skulle också kunna undersöka skillnader på popularitet mellan flickor och pojkar. Ett 
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annat forskningsområde skulle kunna vara att jämföra en förort med en glesbygd. Det skulle 

också vara intressant att jämföra olika kulturers syn på popularitet och status. 
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Bilaga A: Brev till rektor 
 
Till rektor  
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som i vårt examensarbete har för avsikt att studera 
hierarkier och status bland elever i en klass årskurs 4.  
 
Som data insamlingsmetod har vi för avsikt att använda oss av observationer och intervjuer. 
 Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Vi skulle bli glada om vi fick möjlighet att genomföra vår 
studie på er skola. 
 
Enskilda individer eller skolan kommer inte att kunna identifieras och materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Materialet kommer enbart att användas till examensarbetet och sparas ett 
år på Högskolan i Gävle innan det förstörs. 
 
Vi planerar att starta vår studie v. 8 och ber därför om att få komma till er fredag den 26/2 kl 9:00 
 
Vänligen återkom med besked före den 15 februari. 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna.  
Tack på förhand för er medverkan. 
 
Annette Berg    Madelene Lovereus 
   
   
 
 
Handledare: 
Elisabeth Hedlund 
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Bilaga B: Brev till föräldrar 

Till föräldrar/vårdnadshavare 

I våra studier till förskollärare/lärare till de yngre åldrarna för Högskolan i Gävle ska vi i vårt 
examensarbete studera hierarki och status bland barn i årskurs 4. 

Vår metod i studien kommer att vara intervjuer av ett antal elever i ert barns klass. Vi kommer även 
att gör observationer i klassen. Deltagandet sker frivilligt och anonymt. Barnens svar kommer inte att 
kunna kopplas till enskild individ eller skola och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att sparas i ett år på Högskolan i Gävle innan det förstörs. 

Studien kommer att publiceras i databasen DIVA, när den är klar. Där förläggs alla arbeten på C och 
D-nivå, vid samtliga lärosäten i Sverige. Om ni är intresserad av att ta del av den färdiga studien vet ni 
var ni kan hitta den. 

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna. 

Tack på förhand 

Annette Berg    Madelene Lovereus 
 
 

 

– – – - Jag ger min tillåtelse att mitt barn deltar i intervjuer. 

 

– – – Jag ger inte min tillåtelse att mitt barn deltar i intervjuer. 

 

Underskrift    Underskrift 

 

-----------------------------   --------------------------------- 

 

Handledare: 
Elisabeth Hedlund 
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Bilaga C: Tematiska intervjufrågor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Vad innebär det för dig att vara populär/hur blir man populär? 

 Kompisars betydelse 

 Utseende och kläder (märken) 

 Rolig 

 Tuff 

 Finns det någon i din klass som är mer populär respektive 

mindre populär? 

 Positvt/negativt 

 Vad händer om man helt plötsligt inte är populär 

Prylars betydelse? 

 Gott om pengar 

 Föräldrars arbete 

 Spelar det någon roll var man bor? 

 Senaste sakerna 

 Vet du vad status betyder? 

Att vara duktig i skolan? 

 Lätt för att lära 

 Busig 

Bra på idrott? 

 Utför sport på fritiden 

Raster kontra klassrum 

 Finns det någon skillnad? 

 Är de som är populära omtyckta både i klassrum och på rast 

 Vem vill du helst arbeta med i klassen? 

 Vem vill du helst vara med på rasten? 


