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Sammanfattning Syftet med denna studie är att beskriva och analysera ungdomarnas erfarenheter av och 
föreställningar om delaktighet i gemenskapsgrupper i skolan. I denna studie har elever i årskurs nio intervjuats 
och materialet har analyserats utifrån Bourdieus teoretiska modell om det sociala rummet. I min analys av 
materialet fann jag fyra kategorier. Dessa var gemenskap, vänskap, delaktighet i gemenskapen och ledande 
positioner i skolan och i kompisgruppen. Med hjälp av dessa kategorier har jag kommit fram till att ungdomarna 
upplever två varianter av gemenskap, klassgemenskap och vänskapsgemenskap. Det som karaktäriserar 
gemenskap vare sig det handlar om klassgemenskap eller vänskapsgemenskap är att individerna i gruppen 
strävar efter att vara lika varandra på olika sätt som att ha lika intressen, mål, normer och värderingar. Detta 
reflekteras även när ungdomarna beskriver vänskap. Ungdomarna beskriver att deras val av kamrater görs 
utifrån intressen och personliga egenskaper vilket jag uppfattar som att individernas habitus bör överensstämma 
med varandras för att bli delaktig i gemenskapen. Detta återkommer också ungdomarna till när de talar om 
inkludering och exkludering. Gemensamma intressen, mål, normer och värderingar inkluderar individer in i 
gemenskapen och exkludering sker när individen inte uppfattas dela dessa med den övriga gruppen. Eftersom 
gemenskap uppstår via likheter blir den som inte liknar sig med de andra olik och riskera därmed att bli 
exkluderad från gemenskapen. Vidare anser ungdomarna att den enskilda individens delaktighet i klassen 
påverkas av de ungdomar som har en ledande position. För att inte bli bortglömd eller att hamna i bakgrunden 
anser ungdomarna att det är viktigt att våga visa sig och ta plats. Genom att uttrycka sina åsikter och att våga ta 
plats kan individen visa vem de är och synliggör för de andra sitt kapital och habitus och därmed avgörs det om 
individen har det som krävs för att bli inkluderad i gruppen. 

Nyckelord: gemenskap, delaktighet, vänskap, kompisar, kompisgrupper,  grupper, fält, kamrater 
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Inledning  
 ”Alla vill veta vem Auriel tänker vara. Speciellt tjejerna. Men Auriel har inte bestämt sig. 

”Jag vill göra något ovanligt”, suckar hon. De andra tjejerna försöker hjälpa till. 

”Emilia”, säger någon. ”Hon är så söt. Henne borde du göra.” 

”Hon är för tjatig”, suckar Auriel. ”Och så låter hon som hon är tolv ungefär. Nej tack!” 

De andra tjejerna håller med. Emilia är egentligen ganska töntig. Sveriges popprinsessa. 

   Det är ingen som frågar Klara om hon tänker vara med, eller vad hon tycker. Under allmänt 

i kompisboken skriver Klara: Alla väntar på att Auriel ska bestämma sig för vem hon vill vara 

på småstjärnorna. Innan dess kan ingen säga säkert vad de vill göra. Inte bland tjejerna. De 

vet att de inte kan mäta sig med henne. Auriel är så populär. Redan innan hon valt artist och 

börjat träna säger alla att hon kommer att vinna. Det måste vara underbart att vara Auriel.”1 

 

Detta ovan är ett fiktivt exempel på hur det informella ledarskapet i skolan kan se ut och hur 

olika grupperingar i en klass påverkar individernas handlingar och agerande. I exemplet ovan 

är Auriel den informella ledaren i kompisgruppen och vi kan förstå att det är hon som 

bestämmer över tjejerna i klassen. Detta eftersom att ingen vågar välja artist innan hon har 

valt. Vidare har vi Klara som inte har blivit tillfrågad av de andra tjejerna om hon vill delta i 

tävlingen och ingen är intresserad av vad hon tycker, hon verkar vara osynlig för tjejerna. I 

denna situation står Klara utanför gemenskapen och blir därmed inte heller socialt delaktig i 

den.  

 

Situationen som denna ovan är inte helt ovanligt förekommande i skolan. De flesta av oss kan 

säkert känna igen detta fenomen från vår egen skolgång, där det har och fanns en eller flera 

informella ledare i gruppen. Dessa ledare tar, har och för oftast kommandot i sin kompisgrupp 

och även över klassen. Vidare finns det personer som inte blir delaktiga i gemenskapen. Det 

jag funderar över i detta ovannämnda exempel är hur pass mycket var och ens delaktighet 

påverkas av det informella ledarskapet. Vidare fundering är vilka faktorer det är som gör 

Auriel till ledare i denna tjejgrupp?  Jag funderar också över vad det är som gör att Klara 

utesluts ur gemenskapen?  Vilket kapital det vill säga vilka intressen och egenskaper skulle 

Klara behöva äga eller visa upp för att bli delaktig i denna grupp? Denna uteslutning som 

exemplet ovan beskriver bidrar i detta fall till att Klara blir mindre delaktig än de andra 

tjejerna.  Vad är det då som krävs för att kunna bli delaktig i en gemenskap? 

1
                                                 

  
 

 

1 Hallberg, Lin. (2002). Kompisboken .Stockholm: Rabén & Sjögren. Sid 33-34 



I skolan strävar vi efter att eleverna ska få vara delaktiga och att de har rätt till att påverka sin 

vardag i möjligaste mån enligt läroplanen.2 Detta genomförs oftast via klassråd och elevråd 

och denna variant av delaktighet kallas för politisk delaktighet enligt Helene Elvstrand, 

forskare inom pedagogik. 3 På detta sätt socialiseras barn och ungdomar till ett demokratiskt 

förhållningssätt enligt ett vuxet synsätt. I denna socialiseringsprocess läggs största fokus på 

den politiska innebörden av att vara delaktig och därmed glöms det bort att den största delen 

av barns och ungdomarnas vardag i skolan består av sociala relationer. Det är i interaktionen 

med klasskamraterna och kompisgrupperna som det dagligen fattas olika beslut. Besluten som 

fattas i de olika gemenskapsgrupperna påverkar också den enskildes vardag. Att få vara med 

och ingå i gemenskaper kallar Elvstrand för att vara socialt delaktig. 4 I kompisgrupperna 

praktiseras delaktighet genom att ungdomarna prövar och testar olika åsikter och förslag. 

 

Även om denna situation ovan är en fiktiv situation, uppstår den på olika sätt i vår vardag och 

berör både barn och vuxna. Därmed anser jag att det är viktigt att göra sig medveten om hur 

betydelsefullt det är att alla får bli delaktig i gemenskapen och att utanförskap påverkar 

individernas upplevelse av delaktighet i samhället. Jag anser också att det är viktigt att få en 

förståelse för vilka konsekvenser ett utanförskap får för individernas sätt att handla, tänka och 

tycka. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom det berör vårt demokratiska samhälle där 

vi anser att det är viktigt att alla är får vara delaktiga och att detta är viktigt för att kunna 

upprätthålla demokratin.  

 

I denna studie har jag intervjuat både killar och tjejer i 15 årsåldern där avsikten var att få en 

beskrivning av hur de uppfattar den sociala delaktigheten i klassen och kompisgrupperna. 

Denna studie riktar sig till vad som sker inom skolans sociala rum. Detta eftersom att skolan 

är en arena där ungdomarna är samlade en större del av dagen. Skolan är också en plats där 

många möten med andra ungdomar sker och de måste mer eller mindre lära sig att hantera 

olika sociala relationer. Detta är vidare en arena för gruppbildningar som också resulterar i 

inkluderingar och exkluderingar. Skolan sägs spegla vårt samhälle och därmed anser jag att 

skolan är ungdomarnas samhälle där de formas och socialiseras inför det vuxna livet.  

 

 

2

                                                 
2 Lpo 94. www.skolverket.se. 2009-11-05. Kl 10.30 
3 Elvstrand, Helene. (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Linköping: LIU- Tryck. Sid 14 

  
 

 

4 Ibid. (2009). Sid 14 

http://www.skolverket.se/


Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera ungdomars 

erfarenheter av och föreställningar om både egen och andras delaktighet i gemenskapsgrupper 

i skolan. Med ungdomar avser jag elever som går på högstadiet, årskurs 9.  

 

För att närma mig det övergripande syftet kommer jag att undersöka om ungdomarna anser att 

de måste tillhanda ett visst kapital, exempelvis vara duktig i sport, vara söt, ha häftiga 

märkeskläder, kunna och våga uttrycka sig, för att få tillträde till gemenskap, såväl i klassen 

som i kompisgruppen. På så sätt avser jag att undersöka och problematisera frågor om varför 

en del inte får tillträde till gemenskapen, men även vad som beskrivs tilldela en ledande plats, 

det vill säga vem eller vad som uppges ge en person mandat att föra en grupps talan.  

 

 

Teoretisk infallsvinkel 

Jag har valt att analysera materialet utifrån kultursociologen Pierre Bourdieus teori om det 

sociala rummet och dess konstruktioner. Bourdieu ser samhället som ett rum och i detta rum 

sker struktureringar genom att människan kategoriserar sig själva och andra. Denna indelning 

görs både medvetet och omedvetet. I och med detta blir såväl individ som grupp indelade och 

grupperade utefter olika egenskaper och ageranden som också formar människans habitus och 

identitet. Genom att tillämpa denna modell i min analys kan jag se olika gruppindelningar och 

dessutom finna vilka egenskaper som inkluderar och exkluderar ungdomarna från den sociala 

gemenskapen. Vidare har jag valt att anlägga ett genusperspektiv eftersom människorna i 

samhället har olika föreställningar om hur killar och tjejer agerar eller bör agera i de sociala 

relationerna. Dock ligger tyngdpunkten på Bourdieus teorier och genusperspektivets funktion 

i denna studie är endast att belysa de mest uppenbara könsföreställningarna. 

 

 

Sociala rummet 

Utifrån människornas vardagliga liv har Pierre Bourdieu utvecklat en samhällsteori. Bourdieu 

har identifierat människors sätt att strukturera och kategoriserar både sig själva och andra. 

Han menar att människan gör detta för att förstå, ordna och organisera sin omvärld. Genom att 

3
  

 
 



dela in samhället i två delar, det sociala rummet och det symboliska rummet har Bourdieu 

identifierat samhällets olika strukturer och maktstrukturer och dess reproduktion. Bourdieu 

har i första hand studerat maktstrukturen i det franska samhället och har analyserat vilka 

faktorer som är avgörande för att bli tilldelad en maktposition i samhället. För att 

överhuvudtaget finna vilka grupper och individer som innehar makt har Bourdieu studerat det 

franska samhället och dess grupperingar och positioneringar. 5 Positionerna fastställs via 

gruppens eller individens kapital, smak och habitus och dessa tre hänger samman. Kapitalet 

finns i fyra varianter, ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Individens habitus 

styrs enligt Bourdieu av handlingar och val som individen gör medvetet eller omedvetet. 

Vidare formas habitus av de vanor och traditioner individen bär med sig från sin uppväxt. 

Även när individen inte är medveten om sitt habitus anser Bourdieu att det är en målinriktad 

handling. Detta kommer sig av att människan strävar efter att uppnå olika positioner i 

samhället. Individen kan alltså på ett medvetet sätt förändra och även anpassa sitt habitus så 

att det blir förenligt med positionen och kan på så vis smälta in i en gemenskap. Ett exempel 

på detta kan vara när en elev avser att bli populär då är detta en målinriktad handling. För att 

nå positionen försöker eleven att efterlikna de populäras livsstil och vanor. Eftersom habitus 

även formas av individens uppväxt innebär detta att individen ibland är omedveten om sitt 

habitus och detta kan ibland ofrivilligt träda fram och påverka individens handlande. Vidare 

utgör habitus ett klassificeringsschema och klassificeringsprinciper i och med de olika val 

som individen gör och dessa val styrs av individernas olika smaker. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

                                                 
5 Jan, Carle. (2007). Pierre Bourdieu och samhällets reproduktion. Red. Per, Månson. Moderna samhällsteorier. 
Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm:  Nordesdts akademiska förlag, (Finland). Sid 376. 
6 Bourdieu, Pierre. (2004). Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidaos. Sid 18-19 
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KAPITAL 

 

  

  

                Symboliska rummet  Sociala rummet (skolan)  

                Särskiljandetecken  

     Sport  

 

     Mode och utseende 

 

     Betyg 

      

      

           

    

.  

         HABITUS 

  Exempel på fält i skolan         Varje grupp har sitt

                                               

        habitus     

 

 

 

Bourdieu ser i sin teori samhället som ett rum och detta rum delar han i två delar och kallar 

den ena delen för det sociala rummet och den andra delen kallar han för det symboliska 

rummet. Alla individer i samhället befinner sig inom det sociala rummet enligt Bourdieu. I det 

sociala rummet har individerna kategoriserat in sig i olika grupper som Bourdieu kallar för 

fält. Dessa grupper/fält erövrar en position i rummet men det sker ytterligare en positionering 

inom gruppen/fältet som medför att individerna tilldelas en individuell position såväl i 

  
 

 



gruppen som i rummet. Detta betyder att vi inom det sociala rummet finner en mängd olika 

positioner och dessa bestäms utifrån individens kapital och habitus. För att kunna fastställa en 

position måste den jämföras med andra positioner för att på så vis se hur den förhåller sig till 

andra. 7  

 

Rummets existens uppstår genom att individerna i samhället har uppfattningar om att det finns 

skillnader mellan olika individer och grupper. Detta gör individerna via smak och avsmak, på 

så vis tar individerna avstånd från andra individer och grupper. Gruppens och individernas 

habitus visar också på olikheter mellan grupperna. Detta innebär vidare att vi frambringar 

olika samhällsklasser men dessa klasser är inte givna utan är något som måste skapas. 8 

Genom att jämföra positionerna går det att avgöra vilka som står över, under eller mellan 

varandra. Detta innebär att de grupper/individer som besitter en hög kapitalvolym tilldelas en 

högre position inom det sociala rummet än de med låg kapitalvolym. Enligt Bourdieus modell 

är det till exempel företagsledare och universitetsprofessorer som har den högsta 

kapitalvolymen och ses därmed som de viktigaste grupperna i det franska samhället. Detta 

kan naturligtvis se annorlunda ut i ett annat samhälle.  

 

I det symboliska rummet befinner man sig inte i utan här särskiljs positionerna ytterligare 

genom olika tecken, symboler eller signaler som de olika positionerna sänder ut till de andra. 

Det kan tillexempel handla om vilket sport eller vilket dryck som fördras i en viss position. 

Företagsledare väljer troligtvis inte att utöva fotboll utan det är mer troligt att denne person 

väljer att spela golf då denna sport uppfattas ha högre status än fotboll. 9 Därmed kan vi med 

hjälp av det symboliska rummet få ytterligare ett mätinstrument i jämförelsen mellan 

positionerna. 10  

 

I det sociala rummet uppstår olika sociala fält genom att individer med gemensamma 

intressen dras till varandra, exempel på fält kan vara mode, politiskt eller religiösa fält men 

det kan även vara andra specifika egenskaper som utgör ett fält. 11 Alla dessa grupper har en 

gemensam historia som binder dem samman i vilket gruppens intressen och värderingar 

grundar sig i. Dessutom strider medlemmarna för att upprätthålla det som är gemensamt för 

6

                                                 
7 Ibid.(2004). Sid 16 
8 Ibid. (2004). Sid 18-22 
9 Detta är endast ett exempel och jag utesluter inte att företagsledare spelar fotboll men olika sporter signalerar 
olika status vilket hjälper oss att särskilja företagsledarna. 
10 Ibid. (2004).Sid 15-17 

  
 

 

11 Bourdieu, Pierre.(1997) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. Sid 10-11 



dem. Medlemmarna inom ett politiskt fält delar till exempel gemensamma värderingar och 

mål och medlemmarna i detta fält strider för att upprätthålla dessa eftersom det är dessa som 

utgör gruppens identitet. Trots att medlemmarna i fältet delar mål och värderingar pågår en 

kamp inom gruppen där medlemmarna spelar ett spel och detta innebär att någon måste vinna 

och någon måste förlora kampen eller spelet. Kampen uppstår när olika intressen inom 

gruppen krockar med varandra. Varje fält har en mer eller mindre framträdande ledare som 

också kan påverka spelets utfall och även utmana vissa gruppmedlemmar. För medlemmar i 

fältet gäller det att anamma spelets regler. För en nykomling är det svårt att spränga fältet och 

än mer omöjligt att ta en ledande position. För att bli accepterad måste individen använda sig 

av olika strategier och hålla sig inom fältets uppsatta ramar för att inte bli utesluten. Det är 

inte helt ovanligt att en nytillkommen medlem får betala ett pris för att ingå i fältet och i vissa 

fall kan det röra sig om att testa den nya medlemmen. 12 

 

 

Kapital, smak och avsmak 
Det kapital som vi har med oss är också avgörande för hur vi positionerar oss i det sociala 

rummet. Kapitalet hör även samman med individens habitus genom att denne handlar och 

beter sig på ett visst sätt beroende på sin position i det sociala rummet. Det sociala kapitalet 

har sin förankring i de sociala relationerna och i personer individen omges med. Vidare 

omfattar det sociala kapitalet individens sociala nätverk som kompisar, familjen och dessa 

relationer bygger på ömsesidigt erkännande. I denna kapitalart räknas även bostadsområdet 

som individen befinner sig inom och både bostadsområde och det sociala nätverket uppvisar 

även ett symboliskt kapital. Det ekonomiska kapitalet är förankrat i individens ekonomiska 

tillgångar så som inkomst. Det kulturella kapitalet innefattar kultur, sport och 

utbildningssystem och detta kapital brukar ibland även kallas för utbildningskapital. Det 

symboliska kapitalet omfattar egentligen de andra tre men kan också beskrivas genom att ett 

värde av något tillskrivs eller erkänns och att det uppfattas som eftersträvansvärt av ett 

samhälle, grupp, individ. I skolan eller en klass är det de populära som värderas högt av andra 

genom att de kan visa upp en symbolisk status genom att se bra ut eller genom att kanske klä 

sig häftigt och moderiktigt. I en annan klass kan det vara höga betyg som ger status genom att 

eleverna i denna klass ser detta som eftersträvansvärt. 13 

 

7

                                                 
12 Ibid. (1997)Sid 127-131  

  
 

 

13 Ibid.(1997). Sid 10-11 



De val som människorna gör i sina vardagsliv är inte slumpmässiga val utan Bourdieu anser 

att de uttrycker individens position i det sociala rummet. Genom att undersöka enskilda 

individers smak eller avsmak för ett visst mode, konst, uteliv och boende går det enligt 

Bourdieu att urskilja en fixerad social position. Detta innebär att smaken fungerar som en 

social mätare som visar tillhörighet och avgränsningar mellan olika grupper i samhället eller 

som i detta fall, skolan. Smakförändringar kan ske och detta leder till förflyttningar mellan de 

olika positionerna i samhället/skolan. Denna smakändring representerar en social rörlighet. 14  

 

 

Bourdieu i min studie 
I min studie har jag tolkat och praktiserat Bourdieus modell genom att se skolan som det 

sociala rummet och kompisgrupperna betraktas som olika fält i det sociala rummet. Likaså 

betraktar jag klassen som ett socialt fält eftersom eleverna har delats in i formella grupper och 

jag tolkar det som att individer såväl i samhället som i skolan ingår i flera olika slags grupper 

både formella och informella. För att finna en struktur eller ordning i det sociala rummet intar 

både grupper och individer olika positioner. Detta innebär att eleverna kategorisera varandra 

dels för att få en ordnad vardag men även för att finna sin roll och identitet, både i skolan och 

i klassen. För att finna de faktorer eller kapital som gör eleverna delaktiga i den sociala 

gemenskapen har jag försökt att identifiera vilka kapital eleverna behöver för att få komma in 

i gemenskapen och kompisgrupperna.  

 

I skolan och i klassen finns som ovan nämnts många olika kompisgrupper och alla har intagit 

olika positioner i det sociala rummet. Det som sker i det symboliska rummet är ytterligare 

differentiering mellan grupperna. När det finns många grupper/fält med gemensamma 

nämnare så som sport och mode i det sociala rummet måste dessa grupper särskiljas från 

varandra för att kunna fixera gruppens position. Detta sker i det symboliska rummet. Genom 

att studera den symboliska statusen som sporten äger blir gruppen positionerad över eller 

under andra grupper. Till exempel, kan golf och tennis i vissa social rum anses äga ett högt 

symboliskt värde tillskillnad från fotboll eller basket. Detta innebär att den grupp som utövar 

golf kommer att placeras över dem som spelar basket eftersom denna sport innehar en högre 

symbolisk kapitalvolym. Principen är den samma för de grupper som har intresse för mode 

där inköpen av kläder eller skor visar upp en viss symbolisk status. Detta ovan är endast ett 
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exempel och kan i verkligheten se annorlunda ut beroende på vad ungdomarna anser vara 

värdefullt. 

 

Bourdieus samhällsteori uppfattar jag vara lämplig att använda sig av vid studier om 

individers och gruppers tillvägagångssätt att strukturerar sig i ett socialt rum. Dock måste det 

uppmärksammas att det kapital som bidrar till en högre position i ett socialt rum kanske inte 

är det samma i ett annat socialt rum. Detta innebär att varje rum måste studeras för sig. Det 

jag har kommit fram till i denna studie kan te sig annorlunda i ett annat socialt rum/skola. 

Anledningen till att resultaten kan skilja sig åt mellan de olika rummen beror på vad som 

värderas och eftersträvas av individerna inom rummet/skolan. Det kan till exempel vara så att 

det kapital som värderas högt i ett socialt rum inte är det samma i ett annat rum. Principen för 

hur skolan/samhället strukturerar och reproducerar sig är det samma men det är kapitalen och 

smaken som varierar i de olika sociala rummen. Dessutom måste hänsyn tas till att ett kapital 

innehåller många elementer, exempelvis kan ett kulturellt kapital innefatta sport, konst och 

betecknas även som utbildningskapital. Av denna anledning kan det vara en fördel att varje 

socialt rum studeras för sig i och med att det sociala rummet inte blir generaliserat. Enligt 

Bourdieu har det sociala rummet uppstått genom att individerna uppfattar att det finns 

skillnader mellan olika individer och grupper och därav att det också ser olika ut beroende på 

vilket socialt rum som studeras. En svårighet i att tillämpa denna teori är att gränserna mellan 

kapital, habitus och smak är hårfina och ibland svåra att särskilja. Detta beror på att kapital 

och smak är lika med habitus och enligt Bourdieu är även positionen det samma som habitus. 

Det finns härmed många begrepp att laborera med som dessutom har subtila gränser.  

 

 

Genusperspektiv 
Materialet kommer även att analyseras utifrån ett genusperspektiv eftersom det i samhället 

finns föreställningar om hur flickor och pojkar ska agera och se ut, både i vuxenvärlden men 

även hos ungdomarna själva. Det sociala könet formas av vår kultur och det sätt som vuxna 

socialiserar in pojkar och flickor i olika könsroller och mönster. På så vis påverkas 

socialiseringen av vårt kulturella sätt se på manligt och kvinnligt. I den biologiska 

definitionen av könet är det endast könet som skiljer pojkar/män och flickor/kvinnor åt. Genus 

däremot är det sociala, kulturella och konstruerade könet det vill säga en tolkning av det 

biologiska könet, vad som är manligt och kvinnligt beteende. Genus kan därmed betraktas 
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som en social struktur eftersom det är ett mönster av vår sociala och kulturella ordning av 

man och kvinna i det vardagliga livet. 15 Genom att använda genusperspektivet som ett 

analytiskt verktyg kan det bidra till att synliggöra om och hur ungdomarna konstruerar 

genusföreställningar i samband med delaktighet och gemenskapandet.  

 

 

Material och metod  

I detta avsnitt avser att jag beskriva och motivera mitt tillvägagångssätt med insamlingen av 

materialet till denna studie. För att få kunskap om ungdomarnas uppfattningar av delaktighet i 

gemenskap och inneslutande och uteslutande processer har jag valt att samla mitt material via 

intervjuer. Här nedan kommer jag att presentera och motivera mitt val av 

datainsamlingsmetod och beskriva genomförandet av intervjuerna och hur jag sedan har 

analyserat dessa. 

 

 

Metodval 

I den här studien har jag tillämpat den kvalitativa forskningsintervjun som insamlingsmetod 

för det empiriska materialet. Steinar Kvale menar att samtalet är ett mänskligt samspel, vi 

talar med varandra och vi ställer frågor till varandra och detta medför kunskaper om andra 

människor. Genom samtalen få vi ta del av andras erfarenheter, känslor, förhoppningar och 

tankar om sin omvärld. Alla former av samtal har olika regler och tekniker och det som 

karaktäriserar forskningsintervjun är att denna typ av samtal har en struktur och ett syfte. 16 

Intervjun är därmed inte ett samtal mellan likställda parter i och med att det är forskaren som 

bestämmer och kontrollerar situationen. I en intervju utbyts åsikter om ett visst ämne via 

omsorgsfullt formulerade frågor. Informantens utsagor tolkas och bearbetas och på detta vis 

införskaffar sig forskaren kunskaper. 17 Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

via den intervjuades perspektiv uppnå förståelse om olika ämnen ur dennes livsvärld. 18  
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Datainsamlingsmetod 
Studiens empiriska material har förvärvats genom ostrukturerade gruppintervjuer och 

individuella intervjuer. Detta för att få ett material som både är brett och djupt. 19 

Gruppintervjuer är vanligt förekommande inom forskning och denna metod används för att 

studera innehåll eller interaktioner. Med innehåll menas åsikter attityder, uppfattningar, 

tankar etc. I denna studie ligger fokus på ungdomarnas uppfattningar. 20 

 

 

Urval 

Jag har valt att utföra studien på två olika högstadieskolor för att se om olika typer av skolor 

har betydelse för ungdomarnas umgänge. Valet föll på en kommunal skola och en friskola. 

Eleverna i den kommunala skolan har sin bakgrund i kringliggande grundskolor. Till 

friskolan har ungdomarna däremot sökt sig till frivilligt det vill säga de har gjort ett aktivt val. 

Detta innebär att ungdomarna har sökt sig till skolan av olika anledningar. Några av 

anledningarna kan vara att följa med sin eller sina kompisar eller för att de söker sig bort från 

vissa klasskamrater eller umgängen. På så vis blir detta en intressant kontrast mot den 

kommunala skolan där eleverna inte har valt skola utan klassen har splittras och de placeras i 

en ny klass i årskurs 7. Det som skiljer skolorna åt ytterligare är deras olika rutiner gällande 

raster, det vill säga utrymme för fritt umgänge. På den kommunala skolan är rasten inlagt i 

schemat. Eleverna på friskolan kan planera in nästan alla raster förutom lunchrasten själva.  

 

Den första skolan, kallar jag för kommunskolan och den ligger centralt belägen i en 

mellanstor ort i Sverige. Anledningen till att valet föll på denna skola är att jag tidigare har 

haft kontakt med skolan och har god kännedom om de elever som intervjuades. Det kan vara 

både fördelar och nackdelar med att eleverna redan känner mig. En fördel var att ungdomarna 

kanske kände trygghet med att prata med en person som de känner, nackdel genom att lämna 

ut information med risk att blotta en annan sida av sig själva. Detta kan leda till att de inte 

lämnar ut fullständiga uppgifter. Den andra skolan har jag valt att kalla för friskolan. Det är 

en friskola och ligger också centralt i samma stad. Denna skola hade jag inte tidigare haft 

kontakt med vilket innebär att jag inte känner informanterna eller har någon kännedom om 

klassen. Anledningen till att valet föll på denna skola var att de har ett annat pedagogiskt 
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upplägg och jag ville se om skolornas olika arbetsätt påverkade ungdomarnas val av 

umgänge.  

 

Anledningen till att jag har valt att intervjua elever som går i årskurs 9 är att delaktighet kan 

vara ett begrepp som är svårt att beskriva för låg – och mellanstadieelever på ett 

tillfredställande sätt. I det här fallet är årskurs 9 elever överlag mer mogna och har dessutom i 

de flesta fall införskaffat sig mer erfarenhet av demokrati och delaktighet. Detta innebär att de 

förhoppningsvis kan uttrycka sig mer utförligt. Vidare har jag valt att använda mig av tre-fyra 

personer i de olika grupperna. Skälet till detta var att ge personerna stort talutrymme men 

även för att kontrollera och skilja på vem det är som pratar i bearbetningen av materialet. 21 

De ungdomar som har medverkat i fokusgrupperna även intervjuats individuellt för att få 

tillfälle att uttrycka sin individuella åsikt och tanke.  

 

Eftersom eleverna medverkade på frivillig basis blev fördelningen följande, fem killar och två 

tjejer på kommunskolan och i friskolan intervjuades fyra tjejer totalt blev det elva elever. På 

kommunskolan utfördes två fokusgruppsintervjuer. Trots att dessa två grupper bestod av mer 

killar än tjejer har inte intervjusvaren inte skilt sig något nämnvärt från den homogena 

tjejgruppen. Detta gör att jag inte uppfattar det som att bristen av pojkar på friskolan har 

betydelse för studiens resultat.  

 

 

Gruppintervju 

Fokusgruppintervjuernas främsta uppgift var att öppna upp ämnet för att på så vis närma mig 

studiens syfte och att vara en hjälp för planering av de individuella intervjuerna. 

Intervjuguiden som jag hade utformat bestod av breda områden som intervjun avsåg att 

behandla se bilaga 3. I de ostrukturerade fokusgruppintervjuerna jag utförde höll jag mig 

utanför diskussionerna. Fokus låg härmed på att gruppmedlemmarna skulle tala och diskutera 

med varandra. I den ostrukturerade fokusgruppintervjun fanns inga specifika frågor som 

skulle besvaras. Istället låg fokus på att lyssna på gruppens uppfattningar och åsikter om 

delaktighet i olika gemenskaper. 22 För att intervjun skulle bli avslappnad och innehållsrik 

valde jag att använda mig av en trigger som bestod av olika texter som exemplifierar olika 

situationer. Syftet med triggern var också att eleverna inte skulle behöva utelämna sig själva 
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utan kunde med hjälp av dessa texter hänvisa till en tredjeperson. Detta för att få igång 

diskussionen.  

 

 

Individuella intervjuer 

För att få ett brett material ville jag att ungdomarna skulle få utrycka sig fritt och föra fram 

egna tankar och erfarenheter. Även i denna intervjuform valde jag att utföra en ostrukturerad 

intervju se bilaga 4. Detta betyder att jag inte formulerade frågor på förhand, snarare olika 

teman som samtalet kunde kretsa kring. Inspirationen till dessa teman hade jag fått från 

fokusgruppsintervjuerna. Det förekom dock öppningsfrågor vars syfte var att presentera 

ämnet. Det ställdes även uppföljningsfrågor under intervjun, detta för att få ett vidare och 

bredare innehåll i svaren. Uppföljningsfrågor till intervjupersonen var också en uppmuntran 

för att få informanten till att vilja berätta mer vilket också resulterade i ett rikligt material. 23  

 

 

Bearbetning av intervjuerna  
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 kompisgruppen.   

                                                

Alla intervjuer spelades in med hjälp bandspelare och transkriberades. I transkriberingarna 

har jag inte valt att kommentera skratt eller paus eftersom det är innehållet i intervjusvaren 

jag är intresserad av. Enligt Gillham börjar analyseringen av materialet redan vid 

transkriberingen även om den är relativ. 24 Han uppmanar till att analysera sitt material 

metodiskt och reflekterande. Mitt material har analyserats utifrån ungdomarnas berättelser 

och jag började med att plocka ut de väsentliga delarna av intervjuerna. Detta för att lättare 

kunna överskåda intervjun som helhet. 25 Genom detta tillvägagångssätt lyckades jag 

slutligen identifierat olika teman och dessa teman liknar dem i intervjuguiden. 26 Jag kom 

fram till dessa kategorier, gemenskap, vänskap, delaktighet i gemenskapen, ledande 

positioner i skolan och i

 

 

 
23 Kvale.(1997). Sid 124 
24 Bill, Gillham. (2008). Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande. Malmö: Holmbergs. Sid 171 
25 Ibid. (2008). Sid 172-176 
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Intervjureflektion 

Vid ostrukturerade fokusgruppintervjuer får den som leder intervjun inte styra interaktionen i 

allt för stor utsträckning. Detta eftersom det finns risk för att forskarens föreställningar och 

förförståelse överförs till gruppmedlemmarna. Det är viktigt att forskaren är medveten om sitt 

förhållningssätt för att inte påverka studien. 27 Under intervjuerna har jag strävat efter att följa 

dessa riktlinjer i så stor utsträckning som möjligt. I en fokusgruppsintervju kan det 

förekomma att en del individer tar mer plats än andra vilket betyder att talutrymmet för andra 

i gruppen minskar. Detta kan leda till att jag inte får ta del av allas tankar och upplevelser 

kring ämnet. När och om detta inträffar är det viktigt att intervjuaren riktar sig till dem som är 

mindre aktiva i diskussionen och fråga efter vad de anser. På så sätt skapar intervjuaren 

möjlighet till att alla får komma till tals. Ytterligare faktor som kan påverka resultatet i 

fokusgruppsintervjuerna som jag gjort är att det i grupperna kan förekomma ledargestalter 

och det finns risk för att grupptryck kan uppstå. Detta kan innebära att ledaren i gruppen blir 

dominerande och påverkar övriga i gruppen. Det ämne jag har valt att studera kan vara 

känsligt och finns en ledare med kan dennes medverkan påverkar de andras uttalande. På så 

vis var triggern en hjälp genom att ungdomarna kunde tala om fiktiva personer och 

situationer. Vidare valde jag även att utföra individuella intervjuer där ungdomarna fick 

chansen att uttrycka sig fritt utan att bli påverkade av andra.  Min placering har varit mittemot 

eleven vid de individuella intervjuerna för att få ögonkontakt. Vid fokusgruppsintervjuerna 

har vi placerat oss i en cirkel så att vi alla kan titta på den som talar. 28 Vidare kan även jag 

uppfattas som en ledare beroende på den plats jag intar. Genom att ta bort lång och kort sidor 

kan ingen sätta sig eller uppfattas sitta på en dominerande position.  

 

I en ostrukturerad intervju ska informanten tala fritt vilket innebär att materialomfånget kan 

bli stort, på gott och ont. Nackdelen är att det går åt mycket tid åt transkribering medan 

fördelen är att få ett material som är brett och djupt. I vissa grupper och individuella intervjuer 

har jag som intervjuare kunnat luta mig tillbaka eftersom ungdomarna själva har styrt 

diskussionen och samtalet. Detta har resulterat i ett omfångsrikt material medan jag i andra 

grupper har fått ställa många uppföljningsfrågor för att få igång diskussionen och samtalen. 

Ytterligare faktorer som kan ha påverkat utfallet av intervjuerna är i vilken miljö intervjuerna 

ägt rum. Ungdomarna har intervjuats i skolan vilket innebär att de flesta intervjuerna har ägt 

rum i lediga klassrum. Detta är en miljö som ungdomarna har känt sig bekväma med. I de fall 
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vi inte lyckades finna ett ledigt klassrum har intervjuerna ägt rum på gården och i 

rektorsrummet. Dessa miljöer har fungerat relativt bra men jag har uppfattat det som att 

ungdomarna känner sig obekväma i att vara synliga för andra när de blir intervjuade, det blir 

inte tillräckligt privat, dessutom fanns det en risk att bli störda av andra elever som springer 

förbi vilket också skedde vid några individuella intervjuer. 29 

 

 

Valet av att utföra både fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer har gynnat denna 

studie. Om valet endast hade legat på fokusgruppsintervjuerna hade jag gått miste om 

ungdomarnas individuella uppfattningar om ämnet. Eftersom ämnet kan upplevas känsligt för 

vissa kan en fokusgruppsintervju få en hämmande effekt eftersom en del individer får svår att 

dela med sig och uttrycka den egna uppfattningen. I den individuella intervjun finns det 

utrymme till att dela med sig av sin inre mening utan att bli dömd av andra.  

 

 

Etiskt förhållningssätt 

I och med att jag har valt intervju som forskningsmetod har jag tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet har arbetat fram och dessa syftar till att ge 

forskaren riktlinjer till hur denne ska förhålla sig till uppgiftslämnaren/informanten. 30 

Informationskravet innebar att jag informerade eleverna om syftet med studien och om deras 

uppgift i min studie. Informationen omfattade alla inslag som kunde tänkas påverka 

ungdomarnas frivillighet till att delta och informerade även att deras medverkan är frivillig 

och kan avbrytas när som helst. Det är inte bara eleverna som har informerats. Först 

kontaktades och informerades rektorn på skolan, se bilaga 1, för att sedan informera föräldrar 

till de elever som är under 15 år, se bilaga 2. 31 Samtyckeskravet innebar att jag behövde 

rektorns tillstånd till att intervjua och genomföra studien på de berörda skolorna. Elever under 

15 år fick med sig en talong hem där föräldrarna intygade sitt samtycke till att intervjua deras 

barn. Vidare måste ju eleven själv ge sitt samtycke till att delta. Eleven och jag har 

tillsammans kommit överens om tid och de har under studiens gång informerats om att de kan 

avbryta sin medverkan när de vill. 32 Genom att tillämpa konfidentialitetskravet försäkrar jag 
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eleverna om att det som sägs under intervjun ges största möjliga konfidentialitet, banden och 

transkriberingarna kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Innan intervjun har jag 

informerat eleven om att jag har tystnadsplikt. I denna studie benämns inte ungdomarna vid 

deras riktiga namn utan kommer att tillskrivas andra namn/alias i syfte att värna om deras 

anonymitet så att deras identitet inte ska röjas. Även skolorna kommer att få alias för att 

ytterligare försäkra elevernas anonymitet. 33 Nyttjandekravet försäkrar att de uppgifter som 

har samlas in om eleverna används endast till min studie. Det finns inga avsikter om att låna 

ut materialet till någon annan studie eller att använda dem för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. De uppgifter som samlats in om varje elev kommer inte att 

användas eller lämnas ut till lärare eller andra personer för beslut eller åtgärder som påverkar 

den enskilde direkt.34  

 

 

Tidigare forskning 

Forskning om högstadiet och om ungdomars delaktighet i skolan är bristfällig. Mycket av den 

forskning som jag lyckats finna berör till största delen mellanstadiet vilket indikerar att min 

studie fyller ut denna lucka. Dock finns det i den tidigare forskningen som gjorts många delar 

som berör mitt problemområde. Studierna jag har funnit berör områden som 

vänskapsrelationer, inneslutning och uteslutning i olika gemenskapsgrupper. Vidare behandlar 

den tidigare forskningen den sociala delaktighetens betydelse för barn och ungdomar och 

kompisrelationernas betydelse för den sociala utvecklingen. Dessa studier trycker på 

betydelsen av att vara inkluderad i gemenskapsgrupper. Jag har även hittat forskning om hur 

vuxna har påverkat delaktigheten genom klassindelningarna som görs inför årskurs 7. Vidare 

har jag inte funnit forskning som enbart grundar sig på intervjuer utan forskningen har baseras 

på observationer och intervjuer. Delaktighet och gemenskap är ganska breda områden vilket 

också gör att det är svårt att ringa in mitt ämne. Jag anser dock att jag har lyckats finna en 

bredd i den tidigare forskning som jag har hittat och anser att den täcker upp min studies alla 

delar.  
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Delaktighet och inkludering i gemenskapen 

Helene Elvstrand är verksam inom pedagogik och hon har i sin avhandling Delaktighet i 

skolans vardagsarbete identifierat två varianter av delaktighet, politisk delaktighet och social 

delaktighet. 35 Den politiska delaktigheten i skolan inkluderar bland annat elevråd, det vill 

säga att den har en politisk karaktär medan den sociala delaktigheten omfattar 

samspelsprocessen. Samspelsprocessen är enligt Elvstrand något som görs mellan eleverna. 36 

Att vara socialt delaktig innebär att vara delaktig i gemenskap såväl i klassen som i 

kompisgrupperna. Dock finns det två olika sätt att vara delaktig i en gemenskap. En elev kan 

vara formellt och informellt delaktig. Detta betyder att eleven formellt sett tillhör klassen men 

upplever inte någon informell tillhörighet det vill säga att elevens subjektiva upplevelse av att 

känna tillhörighet och gemenskap i klassen saknas. 37 Varje individ strävar efter att få vara 

inkluderad i gemenskapen och kan i sin tur även inkludera andra. För barnen är den sociala 

delaktigheten mycket viktig. Elvstrand betonar att upplevelsen av att inte få vara med sätter 

sina spår och är något vi minns väl. 38 Margareta Bergström och Inger Holm som också är 

verksamma forskare inom pedagogiken befäster detta ytterligare i sin studie Den svårfångade 

delaktigheten i skolan. De uppmärksammar i sin forskning ungdomarnas delaktighet inom 

skolans olika arenor, både informella och formella arenor. 39 Det visade sig i studien att 

ungdomarna upplever delaktighet när de får delta och bestämma om sin undervisning, i 

klassrådet men även på rasten i kompisgruppen. Delaktighet handlar således om att få vara 

med enligt Bergström och Holm.  

 

De studier som berör inkludering är Marie Blidings, Inneslutandets och uteslutandets praktik. 

En studie av barns relationsarbete i skolan och Maud Ihrskogs, Kompisar och kamrater. Barn 

och ungas villkor för relationsskapande i vardagen, och båda är verksamma forskare inom 

pedagogik. 40 Marie Blidings studie behandlar elever som går i fjärde klass och det hon 

studerar är barnens sätt att hantera olika relationer i klassen och hur de väljer sina kamrater. 

Bliding har studerat hur klassen har grupperat sig under ett år och upptäckte olika strategier 

som barnen använder sig av vid inneslutning eller uteslutning av andra klasskamrater. 41 
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g och Elvstrand. 

                                                

Bliding uppmärksammade att barnen tillhandahöll olika redskap för att förankra, upprätthålla 

och byta relationer. I studien har Blidning försökt att bilda sig en förståelse för det sätt barnen 

använde språket som ett kulturellt redskap genom att benämna varandra som bästisar eller 

kompisar för att förankra sin relation. På detta sätt kan barnen inkludera en kamrat in i 

gemenskapen men denna inkludering måste vara dock ömsesidig. 42 Att vara kompis eller 

bästis betyder enligt barnen att de har en nära relation och att de är lika varandra på olika sätt. 

I vissa fall förstärktes denna likhet genom handlingar som att bära lika kläder, dela 

fritidsintressen och de strävade efter att forma en gemensam syn gällande värderingar och 

åsikter. 43 Detta sätt att befästa tillhörighet och samhörighet till kompisen eller 

kompisgruppen har visat sig vara vanligt ibland barn och detta tillvägagångssätt för att 

inkludera någon i gemenskapen även bevittnats av Ihrsko

 

 

Exkludering 

Antropologen Helle Schjellerup Nielsen har i sin avhandling Gemenskap och utanförskap om 

marginalisering i skolans värld belyst de sociala marginaliseringsprocesserna. 44 Med social 

marginalisering menar hon att vissa barn inte till fullo får tillträde till gemenskapen i en social 

enhet som klassen eller kompisgruppen. Detta brukar vi mer alldagligt kalla för utfrysning 

eller utestängning från en gemenskap. Barnen har även via samspelet konstruerat olika 

hierarkier för att på så sätt rangordna sig. Detta uppstår genom att de vill jämföra vem som är 

bäst på fotboll, skriva, teckna etcetera Dessa handlingar visar på att det finns en inbördes 

konkurrens mellan barnen och genom att klassificera och kategorisera varandra blir detta ett 

sätt för barnen att strukturera sin livsvärld enligt Schjellerup. Det är också i denna process 

som uteslutning och inneslutning av andra sker eftersom dessa kategorier används för att 

skilja varandra åt. 45 Detta var något som Bliding också såg i sina observationer och hon 

beskriver att barnen använde likheter och olikheter för att sortera in och kategorisera sig 

själva och andra. I den klass Bliding observerade använde barnen uttryck och egenskaper för 

att klassificera kamrater som avvikande. De som ansågs vara avvikande av barnen var de med 

utländsk bakgrund eftersom de hade svårt att bemästra det svenska språket. Dessa elever fick 

aldrig tillträde till gemenskapen i klassen utan knuffades undan och stöttes ut av de andra 

 
42 Helle, Schjellerup Nielsen. (2006). Gemenskap och utanförskap om marginalisering i skolans värld. 
Stockholm: Liber. Sid 50-51 
43 Bliding. (2004). Sid 250 
44 Schjellerup. (2006).  

  
 

 

45 Ibid. (2006). Sid 51 



genom olika kränkande handlingar där de även osynliggjordes. De egenskaper och uttryck 

som barnen använde för att förstärkta och markera gemenskapen blev också ett redskap till att 

utesluta kamrater. 46 

 

 

Kompisrelationers betydelse för socialisering 

Sociologen Ivar Frønes har studerat kompisrelationernas betydelse för barn och ungdomars 

socialisering och han menar att det finns väsentliga skillnader i relationerna barn och andra 

barn och den mellan vuxna och barn. Barns relation till andra barn är viktig för den sociala 

utvecklingen genom att barn lär varandra och vill likna varandra vilket också har visat sig i de 

olika studierna som jag har tagit del av. Både Bliding, Elvstrand och Ihrskog har observerat 

hur detta fenomen praktiseras av eleverna genom att likna varandra på olika sätt. 47  

 

Det är i kompisrelationerna som barn och ungdomars sociala kompetens utvecklas. Frønes 

motiverar detta med att i relationen mellan barnen finns det en del strukturella drag som inte 

finns i relationen med föräldrar och andra vuxna och därmed skiljer sig dessa relationer ifrån 

varandra. Han menar att barns relation till familjen kan betraktas som ett ”socialt kontrakt” i 

och med att dessa relationer sällan bryts. Föräldrar är något som barn antas ha och ses som 

givet. Detta innebär att denna relation inte behöver förvärvas eller byggas upp vilket krävs i 

vänskapsrelationer. Barnen behöver utveckla en kompetens för detta och den kan endast 

införskaffas i relationer med jämnåriga. 48 I den jämnåriga gruppen utbyter de jämnåriga 

perspektiv vilket också kan leda till perspektivkonflikter. Det är genom dessa 

perspektivkonflikter den sociala kompetensen utvecklas och detta kan endast ske i relationer 

med jämnåriga. 49 En annan forskare som också har studerat vänskapens betydelse för barn är 

socialpsykologen Zick Rubin. Han har studerat hur barn närmar sig varandra från det att det är 

spädbarn till tonåren. Vidare har han också konstaterat att barn behöver umgås med jämnåriga 

för att utveckla sin identitet. 50 I relationen med andra barn får de inte endast lära sig att 

komma överens utan får också erfarenheter av att stänga ute andra från gemenskapen och de 

lär sig att klassificera varandra. 51 I sin studie tar han upp vänskapens betydelse och innebörd 
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för barnen och redogör för hur barnen bildar sin vänskap. För vissa går smidigt och lätt att 

skapa relationer till andra barn medan en del inte lyckats med detta. 

 

Schjellerup poängterar att barn behöver träna sin sociala kompetens för att utveckla sin 

förmåga att skapa vänskapsrelationer. Detta är också något som barnen gör dagligen i skolan 

genom att ständigt testa och pröva sig fram. I samspelet med andra tillägnar de sig 

erfarenheter och kunskaper om de gränser som finns för samvaro och vänskap. Samvaro och 

vänskap kräver att barnen är aktiva och vänskapen måste odlas och bekräftas. Schjellerup 

menar också att barnen är mycket väl medvetna om att de själva måste agera för att samvaro 

ska bli. Barnens sätt att handla kan vara att försäkra sig om att kompisen de vill vara med på 

rasten också är inställd på det. 52 Elvstrand benämner dessa handlingar för kompisagerande. 53 

I och med att barns sociala kompetens utvecklas i samvaro med andra barn medför detta att 

barn som står utanför den sociala gemenskapen berövas möjligheten att utveckla denna 

förmåga. I ett deltagande i samvaron bör barnen förutom den sociala kompetensen också 

besitta en känsla för den sociala positioneringen. De måste ha känsla för vilka beteende som 

förväntas men också förstå de sociala reglerna och koderna. Genom sitt deltagande i 

gemenskapen förvärvar barnet kunskap om sin egen och andras position i det sociala 

samspelet. Denna position är inte låst utan kan förändras. 54 

 

I Ihrskogs studie visade det sig också att kompisrelationerna skapar emotionell trygghet, 

samhörighet och delaktighet både i skolan och på fritiden. Antalet kompisar kan variera, en 

del har en kompis medan andra har flera olika kompisrelationer. 55 Det går inte att fastställa 

tid och plats för relationsskapandet utan Ihrskog menar det följer skolarbetet och 

undervisningen som en röd tråd. Relationerna utmanas i fritt styrda aktiviteterna i skolan så 

som i grupparbeten, matsalen och på rasten vilket leder till att gruppens betydelse för barnen 

tydliggörs. Det är i gruppen som barnen bedöms och det är där det också avgörs vem som får 

vara med och vem som blir utanför gemenskapen. På fritiden är det också viktigt för barnen 

att ha kompisar. En del har flera kompisar medan andra barns fritid upptas med att testa och 

pröva sig fram för att ta reda på med vem eller vilka den kan umgås med. Ihrskog har kommit 

fram till att yngre barns relationsskapande görs genom att gå in och ut olika roller och att de 

prövar sig fram. Detta rollspel visar betydelsen av att ingå i en gemenskap där den sociala 
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kompetensen får utvecklas i samspelet med jämnåriga kamrater i den anda som Frønes anser 

är viktig i socialiseringsprocessen.  

 

 

Gruppbildningar i klassrummet 

Anders Garpelins är verksam forskare inom pedagogiken och har i sin studie Lektionen och 

livet. Ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass granskat 

klassammansättningar som görs av skolledningen i samband med att eleverna börjar 

högstadiet. 56 Garpenlin har undersökt hur detta påverkar elevernas skolgång och deras 

kamratrelationer. Han har följt en skolklass genom hela högstadietiden för att på så vis fånga 

in hela högstadietiden för att få förståelse för det som händer och sker med en klass under 

högstadietiden. Av klassen som bildades i år 7 hade eleverna sitt ursprung från sex olika 

skolor och antalet elever från varje skola varierar från att vara tolv till att vara ensam från sin 

skola. Det visade sig också att eleverna hade olika förutfattade meningar om varandra 

beroende på vilken skola de tillhörde och vilket rykte skolan hade. Detta rykte påverkade 

också gruppbildningarna i klassen. Kamratgrupperna bildades oftast efter elevernas 

ursprungsskola vilket innebär att eleverna fördrog att umgås med dem som hade tillhört den 

tidigare klassen, endast ett fåtal integrerade med andra. Eleverna i Garpenlins studie föredrog 

härmed att umgås och bilda relationer med dem som har samma sociala bakgrund. 57 Det är 

främst klassbildningsprocessen och hur man väljer sina kamrater eller umgänge i Garpenlins 

studie som är av intresse för min studie. 

 

 

Popularitet 

I den forskning som jag tidigare har redogjort för har jag visat på att barn kategoriserar 

varandra på olika sätt. Detta innebär även att barnen tilldelas status av olika grader vilket 

också påverkar i vilken grad barnen och ungdomarna får vara delaktiga i gemenskapen. 

Sociologen Donna Eder har gjort en intressant studie som berör flickors vänskapsförhållande, 

statusindelningar och popularitet. Eders etnografiska studie är genomförd i USA i en 

mellanstor skola i en mellanstor stad och eleverna kommer från olika socioekonomiska 
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förhållande. Vidare har hon avgränsat sin studie till att omfatta flickor i klass eller grade 6-8. 

Eder anser att det har forskats allt för lite om flickors kompisrelationer och avser i sin studie 

att undersöka hur flickornas gruppbildningar utformas. Hon anser att flickornas vänskap 

skiljer sig från pojkarnas. I studien har det visat sig att det i klass sex endas existerade ett fåtal 

stabila kompisgrupper det vill säga att grupperna inte ännu har fixerats. Vidare var det ingen 

av dessa grupper som hade mer status än någon annan. När flickorna började sjunde klass 

utvecklades fler stabila grupper och nu började en hierarki mellan grupperna utformas. I 

åttonde klass fanns ett klart och tydligt definierat hierarkisystem mellan kompisgrupperna 

som nu mer var stabila. 58 På denna skola innebar detta rangordningssystem att de populära 

eleverna med hög status befann sig på ena delen av cafeterian. De med lägre status satt på den 

andra delen. Ingen av ungdomarna var intresserade av att passera den osynliga sociala gränsen 

i cafeterian. Många av tjejerna hade uppnått sin höga status genom att bli antagen till cheer 

leading. Genom att bli antagen uppnår de automatiskt en hög status vilket leder till att många 

flickor vill bli deras vän, oftast i syfte att själva uppnå högre status. Ett annat sätt som ger 

status är att ha mycket pengar men även utseendet visade sig ha stor betydelse.  

 

I studien framkom att popularitet innebar att många kände till deras namn, de blev mer 

offentliga på skolan genom att de var synliga och hördes och att alla kände till dem. Men trots 

att de var populära betydde detta inte att de var omtyckta av alla. De elever med lägre status 

uppfattade de populära som snobbiga. En anledning till detta är enligt Edler är att många blir 

ratade och negligerade av de populära eleverna. De populära förklarade detta med att det är 

många som gör anspråk på deras vänskap och det är omöjligt att räcka till för alla. 59 Vidare 

har det visat sig att de som är populära kommer från medelklassen medan de med lägre status 

kommer från en låg socioekonomisk bakgrund.   

 

 

Analys 

I denna del av studien kommer jag att presentera min analys. Studien avser att beskriva 

ungdomarnas erfarenheter av och föreställningar om delaktighet i gemenskaper i skolan. Jag 

har i min bearbetning av materialet kommit fram till dessa kategorier, gemenskap, vänskap, 

delaktighet i gemenskapen, ledande positioner i skolan och kompisgruppen och under dessa 
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finns ett antal underrubriker. I avsnittet gemenskap avser jag att beskriva och presentera 

elevernas syn på gemenskap och i vilka sammanhang de upplever gemenskap och denna del 

är grundläggande för studien. Utan kunskap om ungdomarnas syn och uppfattningar om 

gemenskap kan vi inte heller nå kunskap om hur de blir delaktiga i den.  

 

Analysen fortsätter med att beskriva vänskap och vilka upplevelser och förväntningar 

ungdomarna har gällande vänskap. I denna del av studien beskrivs vilka egenskaper och 

intressen ungdomarna söker hos kamraterna. Denna kunskap hjälper mig att förstå hur 

gruppbildningar går till. Dessutom synliggör detta också vilka kapital och vilket habitus som 

krävs för att bli inkluderad i gemenskapsgrupper. Vidare kommer jag att beskriva 

ungdomarnas uppfattning om inkludering och exkludering det vill säga vad som krävs för att 

bli inkluderad och vad saknar individen vid en exkludering. Avslutningsvis redogör jag för 

popularitet och hur en individ enligt eleverna kan få en ledande plats i kompisgruppen och i 

klassen. 

 

 

Gemenskap  
Ungdomarna har i intervjuerna diskuterat gemenskap och vad som skiljer gemenskap och 

vänskap åt. I min analys av dessa diskussioner tolkar jag det som att ungdomarna även 

uppfattar vänskap som en gemenskap. Kanske det handlar om att ungdomarna uppfattar två 

olika varianter av gemenskap i skolan, en klassgemenskap och en vänskapsgemenskap. Detta 

leder till att det i denna studie inte går att skilja gemenskap från vänskap som var min 

förutfattade mening i början av studien. Nedan avser jag att beskriva ungdomarnas 

uppfattningar om vad som karaktäriserar klassgemenskap och vänskapsgemenskap.  

 

 

Klassgemenskap 

Klassgemenskap innebär enligt ungdomarna att individerna i denna grupp inte behöver ha 

någon närmre relation eller bekantskap med varandra. Detta framgår också tydlig av Marias 

uttalande om gemenskap ”Man behöver ju inte vara kompis med dom för att ha 

gemenskap”.60 Trots att Maria och de övriga ungdomarna inte är kompisar med alla 
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klasskamrater tolkar jag det som att ungdomarna ändå upplever och beskriver klassen som en 

gemenskap.  

 

Kommunskolan, grupp 1:  
Anna: Vänskap är när man kan ringa någon om nåt händer. Gemenskap är en person som man 
kanske bara är med i skolan och så, eller om man typ är i en grupp, dä är gemenskap gruppen har 
men en vänskap med kanske bara två i gruppen. 

 

Kommunskolan, grupp 2: 
Simon: Gemenskap är nånting  
Hanna:                            Gemenskap kanske är klassen och dom man är med är mer vänskap. 
Simon: Vänskap är nog mer att man känner personen. 
Gustav: Ja gemenskap är mer att man har samhörighet att man har någonting som man kretsar 
kring som ett gemensamt intresse typ, som klassen med kvinnorna som umgås med varandra det 
är gemenskap ändå, för man kommer närmre varandra […] vänskap är mer det dom personer 
man säger saker med och som man sitter med. 

 

Friskolan, grupp 3: 
Maria: Man kan ju ha kamratskap mellan sina kompisar men gemenskap kan man ha i en klass 
fast man inte har sina kompisar där och det innebär att man ska acceptera varandra och inte prata 
allså när andra pratar och såna härna grejer. 
Lotta, Agnes: Att man ska visa hänsyn. 
Maria: Att man ska kunna känna trygghet i gemenskap. 
Agnes: Att man ska våga prata i klassen utan att vara rädd för att någon börjar garva och sådär. 

 

Som vi kan se är alla tre grupperna samstämmiga i berättelserna när de försöker att skilja 

gemenskap från vänskap. Att ungdomarna talar om gemenskap på detta sätt kan bero på att 

eleverna i skolan blir grupperade in i olika klasser. Enligt ungdomarna utgör klassen en 

formell grupp eftersom de inte själva har valt sin grupptillhörighet. Genom ungdomarnas 

utsagor kan jag förstå det som att gruppen eller klassen måste försöka att hitta något som 

förenar parterna med varandra för att bilda en vi - känsla. Detta går även i linje med 

Schjellerups beskrivning om hur en klassgemenskap formas. Hon menar att en nybildad klass 

inte har något som binder dem samman till en början utan tillhörigheten ligger då på ett 

formellt plan för att sedan utvecklas under tid. 61  

 

När ungdomarna i intervjuerna beskriver gemenskap får jag ett intryck av att det finns ett 

behov av att känna sig trygga med varandra. Jag har förstått det som att tryggheten behövs för 

att våga prata inför andra i gruppen och för att våga föra fram sin åsikt. I intervjuerna 

uppfattar jag det också som att den individuella tryggheten kan bräckas genom att någon 
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förlöjligar eller skrattar åt någon annans åsikter. Kanske är det en förklaring till att 

ungdomarna i intervjuerna också redogjorde för olika normer och värderingar när de talade 

om klassgemenskap. De menar att det ska finnas acceptans för varandra i gemenskapen och i 

detta ingår att visa varandra hänsyn. Detta kan förstås som att gruppen också har framlagt ett 

idealiskt formellt förhållningssätt att rätta sig efter med regler, normer och värderingar en 

sorts klasskultur att följa. Enligt ungdomarna blir normernas och värderingarnas funktion att 

likställa alla individerna i gruppen vilket betyder att alla får ta del av samma formella 

rättigheter och skyldigheter. Deras berättelser tyder på att det även kan finns informella 

rättesnören som innebär att individen måste förstå de outtalade sociala koderna inom gruppen. 

I intervjuerna framkommer det att om något görs eller sägs som inte går i linje med dessa 

koder riskerar denne att bli skrattad åt och i värsta fall kan det också leda till exkludering. 

Möjligen är det så att ungdomarna har format ett likhetsideal att följa vilket Schjellerup också 

har framhållit är en grund för gemenskapers vara eller icke vara. 62  

 

Ungdomarna har i intervjuerna sammankopplat gemenskap till skolan vilket kan uppfattas 

som att skolan är ett socialt rum där såväl formella och informella gruppbildningar sker. 

Enligt Bourdieu uppstår fälten/grupperna genom att individer har något gemensamt som för 

dem samman vilket också ungdomarna har indikerat i intervjuerna. 63 Vidare anser 

Schjellerup att det inte är anmärkningsvärt ungdomarna associerar gemenskap med skolan. 

Hon förklarar att klassen oftast är den referensram som barn och ungdomar har av sociala 

grupper. 64  

 

 

Vänskapsgemenskap 

Enligt ungdomarnas beskrivningar ovan har jag tolkat det som att gemenskap finns i formella 

grupper (klassen) men ungdomarna berättar också i intervjuerna att det existerar 

vänskapsförhållanden i klassen och inom skolans sociala rum. Dessa grupper är informella 

och detta betyder att individerna själva valt att bilda en gemenskapsgrupp. I ungdomarnas 

utsagor uppfattar jag det också som att de anser att individerna står varandra mer nära i denna 

gemenskap. Denna variant av gemenskap kallar jag för vänskapsgemenskap. Det finns en tillit 

som denna gemenskap bygger på. I ungdomarnas berättelser förväntas en nära vän att dela 

25

                                                 
62 Ibid. (2006). Sid 31-33 
63 Bourdieu. (1997). Sid 127-131 

  
 

 

64 Schjellerup. (2006). Sid 36 



med sig av sig själv och att vara en god lyssnare. På så sätt sker också ett perspektivbyte 

enligt Frønes och detta betyder att ungdomarna tar del av den andres verklighet. 65  

 
 Anna: Vänskap är när man kan ringa någon om nåt händer … 

 

I Gustavs berättelse i det tidigare avsnittet ger han information om hur han uppfattar att en 

informell gruppbildas. Han menar att informella gemenskaper uppstår genom att individer 

känner en samhörighet med varandra och han exemplifierade i intervjun kvinnorna i klassen. 

Gustav talar om att en informell grupp bildas via gemensamma intressen och jag förstår det 

som att vänskapsgemenskap konstrueras genom att individerna drar sig till dem med lika 

intresse eller att de på något sätt uppfattar sig vara lika varandra. Jag anser att det även i denna 

gemenskapsvariant uppstår ett likhetsideal vars ändamål är att länka samman individerna. 

Enligt min uppfattning finns ingen gemenskap om det inte finns likheter som förenar 

individerna samman.  

 

 

Vänskap 

I denna del avser jag att analysera ungdomarnas syn på vänskap och vad det innebär och vilka 

förväntningar en vänskap för med sig enligt ungdomarna. Jag avser också att beskriva 

vänskapens betydelse för ungdomarna. Vidare kommer jag även att beskriva hur 

kompisgrupperna ser ut och hur de bildas och fokus ligger främst inom skolans sociala rum 

men i likhet med Ihrskog kan jag uppfatta att vänskapsrelationerna sträcker sig utanför skolan 

sociala rum. Relationsskapandet verkar vara en ständigt pågående process såväl i 

klassrummet, rasten och på fritiden. 66 Min ambition är också att titta på vilka kapital 

ungdomarna anser kompisen att kompisen bör äga för att umgänge ska bli till. 

 

 

Vänskapsrelationens betydelse och innebörd för ungdomarna 

”Utan vänner blir inte livet så kul”, menar Jocke i intervjun och därmed uttrycker han tydlig i 

intervjun att vänskapsrelationer är ett viktigt inslag i ungdomarnas vardag. 67 Vänner är 
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således något som ungdomarna anser behövs för att erhålla en bra livskvalitet. Enligt 

ungdomarnas berättelser bygger vänskap på en ömsesidig vilja. Ungdomarna säger sig också 

vilja likna sig själv i den andre och att de eftersträvar samma livssyn. De yngre barnen i 

Bliding och Ihrskogs studier efterliknade varandra genom att bära lika klädsel, ha samma 

frisyrer och att de formade sina värderingar efter varandra. 68 Detta vittnar om att de yngre 

barnen visar tydligt via yttre attribut att de är lika och hör ihop medan ungdomarna uttrycker 

att räcker med att de tycker och tänker lika. Jag uppfattar det som att likhetsidealet är en 

viktig del även i ungdomarnas relationer och här handlar det främst om att dela samma 

värderingar och intressen.  

 

Ungdomarna beskriver i intervjuerna att en vänskapsrelation ställer krav på individerna 

genom att en vän förväntas vara en god lyssnare och att en riktig vän inte dömer sin kompis 

utan de vill kunna vara sig själva i denna relation. För att kunna och våga utveckla en 

vänskapsrelation är förtroende för varandra en viktig del eftersom det i vänskap ingår att dela 

med sig av sitt ”innersta”.  

 

Kommunskolan, grupp:1 
Jocke: Det är väl bra och nyttigt att ha någon att va med. Som man känner att man kan lita på. 
Jesper: Mmm 
Jesper: Man ska vara ärlig och så. 
Anna: De ska lyssna utan att döma. 

 

Kommunskolan, grupp 2: 
Jenny: Vad innebär kamratskap eller vänskap? 
Simon: Båda gillar varandra. 

 

Friskolan, grupp 3: 
Maria: Att man kan va sig själv med den personen allså det handlar bara om att kunna va sig 
själv. 
[…] 
Anges: Att man har roligt och kunna prata om allting.  
Maria: Allså en riktigt nära vän allså som man blir riktigt riktigt nära med henne kan man ju 
känna igen sig själv man kan ofta se likheter. 

 

I ungdomarnas berättelser framkommer det att de anser att det är viktigt att kunna lita på 

varandra. Utan tillit kan inte utelämning av det ”innersta” ske anser ungdomarna vilket också 

Rubin poängterar. Rubin menar att vänskap grundar sig till stor del på att dela med sig av sitt 

”innersta rum” som innefattar tankar, upplevelser, erfarenheter och känslor. Denna utlämning 
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av sig själv kan också göra individen mycket sårbar. Han menar precis som ungdomarna att 

det är viktigt att lita på vännen eftersom denna utlämning av en själv gör individen sårbar, 

allra helst vid en konflikt. 69 

 

 

Kompis val 

När ungdomarna väljer sitt umgänge anser de flesta att det är viktigt att de har ett gemensamt 

intresse som vänskapsgemenskapen kan krets kring. Några av dem betonar vikten av att 

vännerna är snälla och roliga, att de inte är snobbig, att de är tuffa och de bör inge trygghet. 

Här uppfattar jag det som att ungdomarna talar om två olika kapital, det kulturella och sociala 

kapitalet. Det kulturella kapitalet handlar om ungdomarnas intressen och det sociala kapitalet 

handlar om personliga egenskaper som exempelvis snäll och rolig. Vidare kan jag uppfatta att 

ungdomarna tar avstånd mot vissa egenskaper genom att de anser att vissa egenskaper inte är 

attraktiva. Detta tolkar jag som att ungdomarna via sin smak eller avsmak tar avstånd eller 

söker närhet till vissa grupper eller individer. Detta bekräftas i Jockes utsaga. Han anser att 

det är viktigt att personen eller personerna delar några intressen och att de måste vara trevliga. 

Jag har förstått det som att ungdomarna inte alltid nöjer sig med bara den ena kapitalarten 

utan en person kan behöva visa upp flera kapital för att få ingå i vänskapskretsen.  

 
Jocke: Trevliga och dela några intressen och schyssta. 
Jenny: Att de gillar bollsporter. 
Jocke: Jao.. och att man har kul tillsammans det är väl nästan det viktigaste 

 

Enligt Bourdieu bildas de sociala fälten bland annat utifrån gruppens gemensamma intressen 

och värderingar. 70 I intervjuerna framkommer det att ungdomarna anser att kamratens habitus 

måste vara förenligt med gruppens för att de ska välja att hänga med dem. Ett habitus formas 

av de kapital individen äger. Kapitalen kan också förändras eller anpassas beroende på den 

kontext individen befinner sig inom eller beroende på individens mål. Detta innebär att 

ungdomarna kan anpassa sig till olika umgängen och situationer och detta berättar bland annat 

Lotta om i den individuella intervjun. Lotta och hennes själsfrände har olika religiösa 

utgångspunkter det vill säga olika sociala kapital, men enligt Lotta har detta ingen betydelse 

eftersom det finns så mycket annat som för dem samman: 
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Jenny: Ni är kompisar pga dansen? 
Lotta: Inte bara genom dansen, jag träffade typ min soulmate på dansen hon har precis börjat 
studera på Lärarprogrammet på LIU och eh vi har så mycket gemensamt fast vi har två olika 
religioner fast vi tänker lika dant, vi kan tänka på samma låt vid samma tidpunkt och det är lite 
kul. 

 

Citatet ovan skildrar hur dessa två vänner trots olika sociala kapital ändå har format ett 

habitus som är överensstämmande med varandra. Enligt Bourdieu är habitus föränderligt 

genom att det formas av individens val och handlingar som görs medvetet och omedvetet. 71 I 

detta fall har de båda vännerna helt skilda uppväxtförhållanden men detta är inte avgörande 

för deras relation eftersom relationen baseras mer på ett gemensamt intresse, det vill säga det 

kulturella kapitalet. Detta kapital uppfattar jag vara mer primärt än det sociala kapitalet. 

Vidare styrs kapitalen av de mål som individen har och dessa två verkar ha ett gemensamt 

sådant.  

 

Jag har förstått det som att ungdomarna anser att det i varje kompisgrupp utvecklas ett habitus 

och det är detta som utmärker och avskärmar gruppen mot andra grupper. Simon berättar i 

intervjun att han har en speciell gemenskap med en av kompisarna. Han beskriver att han gör 

allt det som kompisen gör och kompisen gör allt det han gör. Genom dessa handlingar formar 

dessa två individer varandra. Jag tolkar det som att vänskapen också har påverkat och format 

deras intressen det vill säga kapitalen. Kanske för att gemenskapen ska kunna upprätthållas 

oberoende tid och rum. Vidare uppfattar jag att detta är vanligt förekommande i de fall 

ungdomarna har haft en långvarig eller intensiv vänskap. 

  
Simon: …En av killarna gör allt som jag gör och jag gör allt som han gör. Förutom musiken då. 
Jenny: Tror du att när man är mycket med varandra att man påverkar varandra till olika saker. 
Simon: Ja det tror jag. Jag tror inte att vi hade haft samma intressen om vi inte hade känt 
varandra. 

 

För det mesta uppger ungdomarna att de väljer sitt umgänge utefter lika intresse det vill säga 

det kulturella kapitalet. Det finns också de som anser att det sociala kapitalet i form av 

individens personliga egenskaper är avgörande för deras val av umgänge. De vill omges av 

personer som de anser har ett attraktivt förhållningssätt och tar avstånd från de personer de 

inte anser uppnår detta. Ungdomarna talar härmed om att de vill ha ett umgänge med personer 

som de anser är intressanta samtidigt som de eftersträvar att de ska vara trivsamma att umgås 

med. Bourdieu menar att det är via smaken och avsmaken som avskärmning mot olika 
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grupper och individer sker i samhället. Detta uppfattar jag att ungdomarna gör när de tar 

ställning till vilka kapital de eftersträvar hos individen. 72 

 
Anna: Det måste ha en bra attityd dom får inte va snobbiga eller vad man ska kalla det och tro 
att de är bättre än alla andra. Dom måste, jag måste vara säker på att dom inte går omkring och 
pratar om vad jag har sagt.  

 
Jesper: Dom ska va snälla, trevliga och tuffa. 

 
Agnes: …att man känner sig trygg med dom man har roligt med dom att man är snäll. 

 

Gustav berättar i intervjun att han tröttnade på sin grupp och menade att detta kanske berodde 

på att hans intresse och mål började gå isär med gruppens. Det hela slutade med att Gustav 

sökte sig till en ny grupp som han anser sig trivas bättre i. Enligt Bourdieu hamnar individen 

utanför gruppen när denne inte strävar efter gruppens gemensamma mål och intresse. Maria 

berättar om att hon har försökt att finna gemenskap i olika grupper. Hon beskriver att det 

ibland var hon som bröt sig ur gemenskapen. Uppbrottet beror enligt Maria på att hon inte 

trivdes i gruppen. Kanske detta handlar om att hon inte fann att gruppen hade de egenskaper, 

intressen (kapital) och förhållningssätt som tilltalade henne och att detta fick henne att känna 

sig obekväm i gruppen. Vidare säger Maria också att det har varit tvärtom, att det är grupper 

som har tröttnat på henne. Kanhända att detta också berodde på att individens det vill säga att 

Marias intressen gick isär med gruppens och att hon inte spelade spelet efter gruppens regler. 

Det verkar inte heller som att hon lyckades att anpassa sitt kapital och habitus. Jag uppfattar 

det därmed som att hon ville finna en grupp som passade för det kapital hon besitter.  

 
Gustav: Jag vet faktiskt inte. Dom som jag är med nu började jag umgås mycket med i sexan eh 
för att jag börja tröttna lite på dom kompisarna jag hade då, för vi gick inte i samma klass utan 
det gänget jag umgicks med gick i en annan klass och jag gick själv liksom där och dom 
kompisarna i min klass som jag umgicks mycket med det var, jag började tröttna lite på dom och 
så började jag umgås med det folket jag umgås med nu och ja då blev det så. 

 
Maria: …så kom jag ganska nära typ ganska nära några i min klass och var ganska bra 
kompisar med dom men jag typ trivdes inte med dom och dom trivdes typ inte med mig och vi 
var olika och så att jag typ gick ifrån dom och sen så har jag hittat xx som jag typ är närmast 
närmast med nu. Allså hon vi är ju närmast kompisar både i skolan och hemma. 

 

För att förstå Gustavs och Marias upplevelse tyder jag det som att deras intressen, värderingar 

och habitus inte har varit överensstämmande med gruppernas. Bourdieu menar att det pågår 
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ett spel inom fälten och jag förstår det som att Maria och Gustav inte har kunnat anpassa sig 

till spelet eller anammat dessa regler. Ungdomarna anser att detta har varit en orsak till att de 

har sökt sig till nya gemenskapsgrupper. Enligt Marias beskrivning har jag tolkat det som att 

varje kompisgrupp har format en identitet vilket kan uppfattas som att habitus även innefattar 

individens identitet. Ungdomarna säger också i intervjuerna att de söker sig till den grupp de 

anser spegla dem själva. Kanske detta handlar om att finna sin egen identitet. Möjligen är det 

så att ungdomarna under en kortare tid kan anpassa sitt kapital och habitus för att passa in i 

gruppen och på så vis undviker de ensamhet. Detta verkar inte vara hållbart i längden 

eftersom att ungdomarna talar om att de antingen bryter sig ur gemenskapen själva eller så 

blir de bortstötta. 

 

 

Tjejer och killars kompisval 

Eleverna fick fundera över om de ansåg att killar och tjejer väljer kompisar utifrån olika 

kriterium. De flesta av ungdomarna hade inte innan reflekterat över tjejer och killars situation 

gällande val av kamrater utan säger att killar och tjejer väljer lika ” Jag tror det är olika från 

person till person inte om man är kille eller tjej.” 73 Dock uttryckte några av killarna att 

tjejerna ofta väljer kamrater utefter utseende och söker sig till tjejer med en högre position. 

Här talar killarna om att tjejerna väljer sitt umgänge utifrån det symboliska kapitalet. Detta 

kapital inkluderar utseendet och jag har förstått det som att ungdomarna kan påverka utseende 

och det yttre genom smink och klädsel. På så vis kan de uttrycka såväl modemedvetenhet som 

musikstil för att nämna några exempel. Några tjejer uppfattade det som att tjejer väljer 

kompisar efter vilka de trivs med och att killarna väljer att vara med dem som är coola och 

tuffa. I ungdomarnas uttalande visar det sig att det finns köns föreställningar om hur killar och 

tjejer väljer umgängen. Tjejerna anses välja umgänge utefter det symboliska kapitalet enligt 

killarna och killarna uppfattas av tjejerna att välja umgänge efter det sociala kapitalet. Vidare 

tyder jag det som att såväl killarna som tjejer menar att det motsatta könet väljer kompisar 

utefter vilket position de har. 

 
Jenny: Mm. Tror du att tjejerna väljer på ett annat sätt än killarna? 
Oscar:  Ja kanske…Det kan ju va samma sak men vissa tjejer är ju bara med dom som ser bra ut 
inga såhär töntar eller sånt därnt. 
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Jenny: Tror du killar väljer kompisar på annat sätt än tjejerna? 
Agnes: Ja jag tror det. Tjejerna är mer att dom ska trivas med kompisarna men killarna är det 
mer grupptryck och vilka som är coola och sådär det känns som det. 

 

Jag förstår det som att ungdomarnas uppfattningar grundar sig i samhällets föreställningar om 

killar och tjejers agerande. Tjejer anses vara söta medan killar ska ha en tuffare attityd och 

därmed uppfattas de också välja umgänge utefter detta. 

 

 

Kompisval på lektionen och rasten 

För att få en uppfattning om hur ungdomarna väljer sitt umgänge inom skolans sociala rum 

har jag frågat dem om hur de väljer kamrater på lektionen och på rasten. I kommunskolan är 

platserna i klassrummet bestämda vilket det inte är i friskolan. Där har de workshops istället 

för lektioner. Detta innebär att ungdomarna själva planerar in vilka workshop de behöver gå 

till under veckan lika så planerar de själva in raster. Det har visat sig vara ungdomarnas mål 

och intressen som styr ungdomarnas umgänge i friskolan. Ungdomarna i denna skola har mer 

möjligheter till att styra sin vardag både när det gäller relationer och studiemål. Detta genom 

att ungdomarna kan anpassa workshop efter umgänget eller efter betygsmål. Ungdomarna på 

kommunskolan kan varken välja raster eller lektioner och måste anpassa sin vardag efter ett 

redan uppsatt schema. Dock anser ungdomarna på kommunskolan att de bestämda platserna 

inte har en negativ inverkan på deras vardag utan anser snarare att detta hjälper dem att sätt 

fokus på skolarbetet. Detta eftersom att de anser att kompisrelationen har en tendens att ta 

överhand. 

 

När det uppstår tillfälle att få välja sin bänkkamrat på kommunskolan talar ungdomarna om 

olika strategier. De flesta skulle välja att sätta sig bredvid sin kompis och de som har flera 

kamrater valde den de stod närmast. Oscar säger att han kan vara med nästa alla. De som han 

utesluter är de ungdomar som kommer från xx klassen eftersom de kan lite svenska. Genom 

Oscars utsaga uppfattar jag det som att relationsarbetet även pågår under lektionstid eftersom 

han anser att det är viktigt att kunna prata med varandra. Kanske detta också är ett tillfälle där 

ungdomarna kan välja eller välja bort kamrater. Detta sätt att knyta an relationer under 

lektionstiden har även Ihrskog och Bliding också kunnat se i de klasser de observerat i. De 

menar att det inte endast är kunskap barnen ägnar sig åt under lektionen utan Ihrskog menar 

att det pågår ett socialt spel som barnen försökte dölja för de vuxna. Det var vidare i detta 
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sociala spel som barnen fortsatte och bekräftade sina relationer till varandra och de kunde 

även utesluta andra och i vissa fall förekom även mobbning. 74 Bliding upptäckte också i sin 

studie att barnen i klassrummet gjorde planer för ett fortsatt umgänge efter skoldagens slut. 

Både Bliding och Ihrskog framhåller att klassrummet utgör ett forum för relationsskapande 

vilket också är den uppfattning som jag har fått av ungdomarnas beskrivningar. 75  

 
Oscar: Ja förutom de från xx klassen för dom kan liksom ingen svenska så dom är det inget kul 
att sitta bredvid dom för då kan man ju inte prata med varandra och sådär. 

 
Hanna: Ja det är väl den i klassen som jag umgås mest med. Det blir lite olika det beror på vem 
man kommer in i klassrummet med som man kanske har varit med på rasten då kanske man 
sätter sig bredvid den och så då kanske det blir lite olika. 
Jenny: På rasterna då är du med olika personer eller med dom från klassen? 
Hanna: Det är mest med dom från klassen och sen kanske man går med dom och träffar andra 
allså det är en korridor och alla är där så att man är med dom mesta 

 

För Anna är situationen annorlunda. Klassindelningen har påverkat hennes vardag i skolan 

genom att hon inte har någon nära vän i sin klass utan de vänner hon har umgåtts med finns i 

en annan klass. När hon ska välja bänkkamrat är hennes strategi att välja någon som hon 

tidigare suttit bredvid. Möjligtvis är det så att hon känner sig trygg med att välja någon som 

hon uppfattar sig fungerat tillsammans med vid ett tidigare tillfälle. En annan strategi var att 

välja den plats som blev kvar. På detta sätt undviker Anna att bli avvisad och därmed undviks 

en exkluderingssituation. Genom att pedagogerna har bestämt elevernas platser på 

kommunskolan behöver Anna oftast inte tillämpa sina strategier eftersom att umgänget inte 

styrs av ungdomarna själva. 

 
Jenny: Hur ser det ut på rasten då vem umgås du med där är det klasskamraterna då? 
Anna: Nej, då är jag med mina kompisar eftersom jag inte har några direkta kompisar i klassen 
utan de är mer folk jag känner. 
Jenny: Ok. Du har kompisarna i andra klasser. Men om du skulle välja fritt i klassrummet vem 
du ska sitta bredvid hur väljer du då? 
Anna: Jag skulle välja någon jag suttit med förut eller annars skulle jag vänta tills det blev en 
plats kvar. 

 

Ungdomarna på friskolan har fått besvara samma fråga och de beskriver att några av dem 

väljer att sitta med kompisarna. De ungdomar som fokuserar på sitt skolarbete väljer att 

separera sig från kompisarna under workshopen om det behövs för att få studie ro. De vill 

dock gärna återförenas med vännen på rasten. I denna situation är det ett annat kapital som 

styr umgänget, utbildningskapitalet. Detta visar att ungdomarna både förändrar sitt kapital och 
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värderar ett annat kapital högre beroende på mål och intressen. Maria berättar att hon under 

workshopen väljer att sitta med dem som arbetar mot samma mål och väljer därmed inte att 

vara med kompisen. Valet grundar sig på att de inte når eller har samma mål och kan därmed 

inte diskutera skolarbetet tillsammans.  

 
Maria: Agnes. Eh allså Agnes och dom i skolan för att dom tar det ändå ganska seriöst det här 
med skolan allså så här den tiden dom har i skolan pluggar dom och jag försöker också ta vara 
på tiden eller vad man ska säga. Och Cilla inte lika mycket jag vet inte hon har inte lika bra 
betyg som jag och då så känner hon sig typ dålig och underlägsen eller vad man ska säga så hon 
och jag brukar inte vara så mycket i skolan utan inte på lektionerna så då är vi typ på rasterna 
och så för att då är jag med de andra tjejerna. För dom är jag typ på samma steg med och samma 
betyg, samma målsättning och sån saker man försöker att ta det seriöst så att ja.  Allså Cilla tar 
ju det också seriöst men hon är inte lika bra som mig, allså det låter ganska fel men allså hon är 
inte lika bra och då blir det liksom jobbigt för henne om hon ska sitta vid mig som ligger tio över 
henne och då blir det att hon inte orkar att plugga och så. 

 

Detta arbetssätt innebär att ungdomarna har möjlighet till att söka sig till olika fält och kan på 

så vis förenas med andra ungdomar som har samma mål och ambitioner i skolan. Arbetssättet 

ställer också krav på ungdomarnas förmåga att upprätta relationer så att de kan söka sig till 

dem som har samma intresse och mål som dem själva. Detta berättar bland annat Jessica när 

hon säger: ”… det är bra att ha många jag försöker att kunna variera att så att man inte fastnar 

vid en person för mycket utan att man kan röra sig”. 76 Jag kan uppfatta det som att detta 

pedagogiska arbetsätt också kan vara besvärligt för de ungdomar som inte är lika 

framgångsrika med att upprätta relationer. Dessa individer riskerar att hamnar i den situation 

som Anna ovan beskrivit. 

 

I kommunskolan har jag förstått det som att kamratvalet på rasten styrs mer av schemat och 

detta har påverkat ungdomarnas sociala relationer. I vissa fall har den även påverkat 

individers sociala delaktighet. Ungdomarna berättar att kompisarna i de andra klasserna inte 

har rast samtidigt som dem, förutom på lunchrasten vilket innebär att de är bundna till klassen 

på gott och ont. Det är på lunchen som några väljer att umgås med ”gamla” klasskamrater 

eller beblanda sig med andra kompisgrupper. I intervjuerna uppfattar jag det som att eleverna 

på friskolan får vara mera delaktiga i sin undervisning och har mera möjligheter till att 

påverka sin vardag i skolan än de elever som går på kommunskolan. 

 

Kommunskolan, grupp 2: 
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Gustav: Ja men det blir ju alltid så för vi har ju typ alltid samma raster som dom med klassen så 
det blir ju mest med det folket som man är med men sen så är det ju lite annat folk också. 

 
76 Jessica individuell intervju. Friskolan. 28/9-09 

  
 

 

 



 
Simon: … i matsalen sitter jag ibland med dom andra gamla kompisarna och inte bara med dom 

i klassen 

 

När klasser splittras efter årskurs 6 och det bildas nya konstellationer i årskurs 7 innebär detta 

inte ungdomarnas vänskap bryts enligt ungdomarna, men de blir svårare att upprätthålla vilket 

även Garpelins studie har visat. 77 Denna delning har påverkat ungdomarnas vänskapsband på 

olika sätt. I kommunskolan har denna indelning enligt ungdomarna begränsat deras umgänge 

genom att de inte har några andra att välja mellan på rasten. Anna berättar i citatet ovan att 

hon inte längre kan umgås med sina kompisar lika mycket eftersom de nu går i en annan klass 

och rasterna ligger inte alltid samtidigt. Denna delning kan således bidra till att en del 

ungdomar ställs utanför den sociala delaktigheten i klassgemenskapen. Jag kan liksom 

Garpenlin också har gjort uppfatta att dessa klassindelningar inte slår väl ut för en del 

ungdomar. I intervjuerna berättar ungdomarna att de grupptillhörigheter som ungdomarna 

säger sig har befunnit sig inom på låg och mellanstadiet finns fortfarande kvar. I den nya 

klassen finns spillror kvar av de gamla kompisgrupperna och dessa relationer fortsätter i den 

nya klassen. En del av dessa grupper släpper in nya medlemmar och andra inte enligt 

Garpenlin. 78 

 

Till friskolan har ungdomarna själva sökt, vilket gör att det här handlar om ett fritt val. De har 

med andra ord sökt sig dit av olika anledningar. Dessa ungdomar uppfattar jag även vara mer 

införstådda med att en separation ifrån den gamla klassen sker.  

 

 

Kompisgrupper 
Ungdomarna berättar i intervjuerna att de umgås i grupper som består av två till tjugo 

medlemmar. Det vanligaste är att ungdomarna umgås i större kamratgrupper på skoltid för att 

på sin fritid avgränsa sitt umgänge till en eller två kamrater. I dessa grupper uppstår och 

grundas också de nära relationerna enligt ungdomarna.  

 
Jenny: Hur många kompisar brukar du umgås med? 
Jocke: Vi är väl några stycken, på fritiden är vi väl. Kanske max tre och i skolan är vi väl en åtta 
stycken, nio. 
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Jenny: Hur många kompisar är du med på din fritid? 
Agnes: Tre stycken som jag är med på fritiden men det är ju väldigt många jag är med i skolan 
och om vi träffas efter skolan och går på stan är vi typ ganska många. Men eftersom som jag har 
hästen hinner man inte träffa dom på fritiden så himla mycket. Det tar rätt lång tid det tar typ tre 
timmar hos hästen sen måste man plugga och äta lite mat och kanske plugga lite till sen orkar 
man inte mer på kvällen. 

 

Dock fanns det undantag då det var en av ungdomarna som beskrev att kompisgruppen på 

fritiden ibland kunde bestå av upp till tjugo personer.  

 
Oscar:  Åh, det varierar, ibland är det typ 20 pers och ibland är det typ bara 3-4 pers. 

 

Min uppfattning av ungdomarnas umgänge är att vänskapsrelationerna pågår utanför skolans 

tidsramar och fortsätter in på fritiden. En del av ungdomarna berättar att de fortsätter att vara 

med de vänner de har umgåtts med under skoldagen. Vidare har jag förstått att det är vanligt 

att de större grupperna blir mindre på fritiden eftersom ungdomarna menar att de väljer att 

vara med den de står närmast med i gruppen. Andra säger sig bryta sig ur den 

kompisrelationen de har under skoldagen för att gå in i en annan vänskapsrelation eller 

kompisgrupp efter skoltid. En del av ungdomarna menar att det är blandat vilket innebär att 

gruppen består av klasskamrater och av andra kamrater. Ihrskog uppfattade också att 

relationsskapandet pågick utanför skolans tidsramar eftersom barnen bland annat fortsatte att 

knyta an till bästisen genom att umgås på fritiden och att sova över hos varandra. Vidare var 

det några som var med kamrater som inte gick i klassen utan umgicks med dem som bodde i 

samma bostadsområde. 79 Jag uppfattar det som att det inte är någon större skillnad här på 

yngre och äldre barns relationsarbete utanför skoltiden.  

 
Jesper: Mm. Jag brukar va med åtta stycken men jag har fler kompisar.  
Jenny: Mmm. Är du med några speciella? 
Jesper: På skoltiden är jag mest med dom från klassen fast på fritiden är jag mest med andra 
från min gamla klass dom går i 9E. 

 
Hanna: …från klassen är det fyra tre stycken och från basketlaget är det ganska många vi är ju 
tre stycken som är ganska nära och umgås mycket på fritiden och så. Men sen så blir det ju så att 
man träffar ganska mycket olika folk för liksom dom från basketlaget går ju på olika skolor så 
då är man ju med deras kompisar och så. Fast det är ju inte så ofta fast det händer ju. 

 

I intervjuerna framkommer det att ungdomarna markerar att de är en gemenskapsgrupp 

genom att de pratar med varandra, är mycket med varandra, gruppen kan ha självironi och att 

de upplever sig vara lika varandra. Detta är något som Elvstrand benämner kompisagerande. 
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Kompisagerande är enligt henne när barnen uppträder på ett visst sätt eller uttrycker sig på ett 

sätt för att befästa och förstärka gemenskapen. 80  

 
Gustav: Ja vi umgås mycket inom gruppen och har vi ganska mycket självironi man kan skoja 
med och om varandra utan att någon tar åt sig och lite sådär som man kanske bara kan göra med 
dom närmaste kompisarna utan att nån tar illa upp. 

 
Maria: Jo jag tror det vi har ju typ ganska lika typ stil eller vad jag ska säga klädstil och så vi är 
ju typ. Vi är typ lika på nåt sätt. Man ser typ att det är hon och jag. 

 

Genom att individerna i grupperna umgås med varandra utvecklar de ett habitus och en 

identitet som kännetecknar deras gemenskapsgrupp. Detta kan leda till att gruppens 

medlemmar både anpassar sig och formas efter detta både medvetet och omedvetet. 

Ungdomarna är således inte alltid själva medvetna om sitt habitus och jag uppfattar att detta är 

mer synligt för utomstående. 81 

 

 

Delaktighet i gemenskapen 

Den sociala delaktigheten innebär att ungdomarna ska vara och känna sig delaktiga såväl i 

vänskapsgemenskap som i klassgemenskapen. I denna del av studien kommer jag att närma 

mig elevernas uppfattningar om vad som krävs för att bli delaktig i deras gemenskapsgrupp. 

Avsnittet kommer också att beskriva ungdomarnas uppfattningar om hur det kommer sig att 

en del inte kommer in i gemenskapen. 

 

Inkludering 

När jag frågar ungdomarna om vem som helst kan få vara med i deras kompisgrupp svara de 

flesta att vem som helst kan vara med men att dela några gemensamma intressen eller att vara 

vän med någon annan i gruppen är meriterande. Ungdomarna anser även att det är viktigt att 

personen är schysst och att de måste visa sig intresserade av att vara med i gruppen.  

 

Kommunskolan, grupp1 
Jenny: Hur gör man då för att komma in i en kompisgrupp? 
Jocke: Man är schysst och visar att man vill vara med. 
Anna: Allså ofta är det en typ grupp som bjuder in den nya personen sen är det så man ser om 
den passerar ett test eller vad man ska kalla det och om de inte gör det så är det bort med den? 
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Jenny: Vad innebär testet då? Vad kollar man av då? 
Anna: Typ intressen och om personen är intressant i någe och sånt. 

 

Ungdomarna berättar vidare att en ny medlem ibland testas och testet går ut på att stämma av 

personens intresse. Gruppen kan utefter detta test besluta om individen har det som krävs för 

deras gemenskap. Detta tolkar jag som att gruppen äger makt och utövar detta vid en 

inkludering eller exkludering. Vidare anser ungdomarna att det är viktigt att inte sätta sig 

emot gruppen allt för mycket eftersom detta också påverkar ett inträde till gruppen. Gustav 

beskriver att som en ny person i en klass skulle han nog göra det mesta för att bli inkluderad 

även om det innebär att ge efter för grupptrycket och kanske snatta. Dock finns det en inre 

gräns som säger att han inte skulle gå hela vägen men ändå så långt som det går utan att gå 

emot sina värderingar helt och hållet. Enligt Bourdieu är det vanligt att individen utsätts för 

olika prövningar i syfte att ta reda på om individen har det som krävs för att få ingå i fältet. 82  

 

Kommunskolan, grupp 2: 
Simon: Nej inte snatta så lång kan jag inte gå men  
Gustav: Men man skulle i alla fall försöka så gott det går att komma in i gruppen och försöka va 
med de andra annars bli man kanske som Karin nej vad var det Klara, så att man bara går själv. 

 

Några av ungdomarna menar att det syns tydligt om en person enligt dem är i en felaktig 

grupp. De berättar att det finns personer som anpassar sig till gruppen för att få tillhöra denna 

gemenskap fast personen inte alls är som gruppen egentligen. I dessa berättelser tolkar jag det 

som att habitus beskriver oss som människor och när en individ är samman med människor 

som äger ett annat kapital och habitus blir det synligt för utomstående. 83 Kapital och habitus 

kan därför vara avgörande för att kunna ta en plats i gruppen. Gustav menar tillexempel att 

individerna i hans grupp har ganska starka personligheter och en ny person bör dela samma 

värderingar för att kunna ta en plats. Att anpassa sig och att försöka spela spelet i gruppen kan 

vara en strategi för att bli inkluderad berättar ungdomarna. Jag uppfattar dock i ungdomarnas 

utsagor att det är när individen inte längre kan hantera situationen som denne faller utanför 

gemenskapen.  

 

Friskolan, grupp 3: 
Agnes: Om det kommer en ny som typ förra året då är han eller hon typ blyg eller så men han 
eller hon försöker vara med de, det gänget som inte ä det då kan ju det allså då kan ju jag se ja 
men snälla kan inte du gå och va med det andra gänget för jag ser ju att du inte passar in där. 
Alla: Ja. 
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Maria: Ja det tror jag att det handlar ju väldigt mycket för den då ja men jag måste försöka hitta 
den coola eller typ så men a näe men det här är inte rätt för mig jag trivs inte här då går man 
över typ istället. 
Agnes: Ja. Då är det viktigt att den personen vågar det att byta grupp. 
Lotta: Fastän det kan ju va lite så också att du kan ju se i olika klasser att det är nån ny som har 
kommit och det finns nån lite avlägsen sen tidigare i den klassen och så är dom kanske med 
varandra fastän dom egentligen inte passar ihop en kanske tar allt på jätteseriöst allvar och den 
andre kanke inte är kanske är lite mer lekfull och allt det där. Det finns ju såna också. 
Agnes: Fast till slut tror jag det löser sig att man hittar sin plats. 
Alla: Ja. 
Maria: Att man hittar sig själv. Det är ju alltid så man kommer helt ny till en helt ny skola 
måste man testa lite så att man vet. Låt det gå ett år då, men till slut hittar man men i och med att 
man letar hittar man sig själv också.  

 
Gustav: Ja vet inte allså eh , ja det tror jag för allså det är svårt och särskilt som vi är stark som 
grupp eller vad man ska säga eh så tror jag att om man ska komma in i vårt gäng måste man nog 
dela ganska mycket av våra åsikter och sådär annars skulle det nog bli ganska tufft tror jag. 

 

För att kunna bli inkluderad i vänskapsgemenskap och klassgemenskapen är nyckeln enligt 

ungdomarna att våga visa sig och att ta för sig så att andra blir uppmärksammade på att den 

finns. Med detta menar de kanske att personen måste våga uttrycka sina egna åsikter och 

ståndpunkter vid de tillfällen det uppkommer diskussioner i klassen. På så vis kan de kanske 

uppmärksamma andra om att de finns och att de också har en åsikt. 

 

 Friskolan, grupp 3: 
Agnes: Man kanske ska så här första gången om man säger nånting i klassen fast man egentligen 
inte vågar kanske man ändå ska säga det för att då visar man att man att jag vågar faktiskt det 
här och då efter ett tag klassen ja men hon brukar ju prata inför klassen det är inget konstigt med 
det. 
Jessica: Nån stans måste man börja. 
Lotta: Man måste kämpa lite. 

 

Enligt Hannas utsaga kan en person bli exkluderad när denne inte tar tag i sin situation och 

menar att personen måste bjuda till själv och visa att den vill vara med ”. Hon måste ju göra 

någonting själv! Om hon står där tyst hon kan ju inte förvänta sig att dom ska göra allt åt 

henne.” 84 Ungdomarna anser att kommunikationen är en viktig del för inkludering. De menar 

att kommunikationen kan hjälpa till att synliggöra individen och på så vis får denne tillfälle att 

visa upp såväl sin personlighet som kapital och habitus. Jag uppfattar att det är vid dessa 

tillfällen andra får möjlighet till att läsa av individen och göra en bedömning av denne. 

Bedömningen resulterar i att individen blir kategoriserad av de andra. Schjellerup menar att 

barn klassificerar och kategoriserar in varandra i olika fack för att på så sätt kunna finna en 

struktur i sin livsvärld som hjälper dem att finna sin roll och identitet i skolan. 85 I 
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intervjuerna har det också visat sig att individer kan bli kategoriserade även när de inte säger 

något. Maria beskriver denna kategorisering så här ” dom som är blyga dom är med varann, 

det är ju så. Folk som är blyga och har svårt att presentera sig dom är med varann för dom har 

hittat till var

 

 

Exkludering 

För att bli inkluderade menade ungdomarna att det var viktigt att visa sig intresserad av att 

vilja vara med i gemenskapen. Detta tolkar jag som att en person kan bli exkluderad för att 

gruppen inte uppfattar att personen vill vara med i gemenskapen. Gustav har en annan 

tolkning och säger att personen blir exkluderad genom att ingen frågar eller erbjuder denne att 

få vara med i gemenskapen. Detta uppfattar jag som att Gustav anser att ansvaret för att alla 

ska få vara med ligger hos båda parterna. Läroplanen hänvisar till att skolan ska inkludera alla 

elever och detta uttrycks på olika sätt i skolorna. 87 Ett sätt är att skolan eller klassen har satt 

detta som en gemensam regel och värdering. Denna värdering om att alla ska få vara med 

uppfattar jag att Gustav tillämpar i detta uttalande. Schjellerup menar att barn är mycket 

medvetna om hur de ska behandla varandra och vilka värderingar skolan står för men agerar 

på ett helt annat sätt i praktiken vilket hon erfor när hon testade barnens värderingar genom 

olika övningar. 88  

 
Gustav: Men hon är väldigt blyg allså nån kanske måste bjuda till för att hon ska våga också. 

 

En annan förklaring till exkludering enligt ungdomarna är att personen vågar säga sin åsikt 

och att den inte uppfattas stämma överens med resten av gruppen. Maria har en annan 

förklaring: ”Hon har bara inte hittat sin grupp i klassen riktigt.” Det kanske inte finns några 

såna som hon riktigt passar att va med och då blir hon utanför istället.” 89 Kanske Maria 

menar att det kan finnas tillfällen då individen inte finner tillhörighet eller samhörighet med 

någon grupp det vill säga att ingen grupp överensstämmer med hennes intressen och på så vis 

hamnar individen utanför gemenskapen. Detta bekräftas även av Gustav: 
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Gustav: Jag vet inte faktiskt. Allså eh alla är ju annorlunda Eh, man inte hittar kanske folk som 
man kan som har samma intresse som man själv. Utan att man, jag vet inte, har lite kanske så att 
säga speciella intressen och att man inte hittar någon som delar dom riktigt utan det är många 
som tycker det är konstigt och som liksom inte förstår det man gör och gillar att göra själv tror 
jag. 

 

Bergström och Holm beskriver att de fann en flicka vara utanför gemenskapen och i 

intervjuerna med hennes klasskamrater uppgav de bland annat att hon inte visade något 

intresse till att vara med. Flickan själv uttryckte att hon ville bli accepterad för den hon är och 

inte behöva göra sig till någon annan. 90 Utifrån Marias, Gustavs och denna beskrivning kan 

jag förstå det som att utanförskap kan handla om att individen inte funnit en 

gemenskapsgrupp som passar denne. Jag uppfattar det också som att utanförskapet kan 

handlar om att individen inte alltid är intresserad av att anpassa sig utefter andra och väljer 

hellre att vara ensam. Enligt ungdomarnas beskrivningar kan utanförskapet med andra ord 

både vara ofrivillig och självvalt.  

 

För att kunna få inträde till gemenskapen anser ungdomarna att det är viktigt att vara lika 

vilket också har framkommit ovan när jag har talat om gemenskap. Jesper menar att detta är 

speciellt viktigt i början när individen ansöker om inträde till gemenskapen. Det kanske beror 

på att ett annorlunda beteende inte blir accepterat till en början och att den nytillkomna 

gruppmedlemmen måste anpassar sitt beteende eftergruppen. Möjligen är det så att det är 

lättare att acceptera någons säregenheter när de lärt känna varandra. Bliding uppgav att de 

barn som uppfattades annorlunda nekades inträde till gemenskapen, kanske är det denna oro 

Jesper beskriver. 91  

 
Jenny: Vad är det som gör att man inte blir accepterad? 
Jesper: Jag vet inte om man beter sig annorlunda kanske, lite udda. 

 

Enligt ungdomarnas beskrivningar faller några utanför gemenskapen på grund av deras 

utseende. Simon berätta också att ”Det räcker med att nån i gruppen har förutfattade meningar 

typ och inte gillar den personen och smittar över det på de andra i gruppen”. 92 Simon menar 

att ett rykte kan leda till utanförskap vilket han menar att individen inte alltid kan påverka 

själv utan detta skapas oftast av andra. Vidare har jag förstått det som att individer hamnar i 

ett utanförskap för att de inte följer de likhetsideal som gemenskapen har utformat. Ett rykte 

41

                                                 
90 Bergström, Holm.(2005) Sid 105-110 
91 Bliding. (2004).Sid 254-256,  
92 Simon. Individuell intervju. Kommunskolan.23/9-09 
 

  
 

 

 



kan uppstå bland annat genom att andra har uppfattat individen som avvikande, såväl 

beteende som utseende kan uppfattas vara olika de andras. Ett rykte kan vara svårt att 

motverka och enligt Simons utsaga uppfattar jag det som att individen inte alltid kan påverka 

sin situation. Individen blir utlämnad till att finna egna strategier för att hantera detta 

utanförskap.  

 

Ibland är vänskapen inte ömsesidig vilket Hanna belyser när hon beskriver en vanlig 

förekommande situation i skolans sociala rum ”det kan ju va typ att de inte gillar personen 

men ändå ska man inte vara taskig och frysa ut den”. 93 I denna beskrivning tyder jag det som 

att en person gärna vill ingå i gruppen men gruppen är inte intresserade av att inkludera denna 

person. Det finns så att säga ingen ömsesidig vilja i denna relation. Möjligen anser gruppen att 

individen inte har ett överensstämmande kapital och habitus. Strategin som jag uppfattar att 

ungdomarna tillämpar sig av i denna situation är att inte bjuda in personen i olika situationer, 

denne blir så att säga aldrig tillfrågad. ”Man kanske inte frågar den personen om den vill följa 

med men om den frågar säger man ändå inte nej.” 94 Genom att hemlighålla information 

bidrar de till att individen inte får en chans till att vara delaktig. Vidare berättar Hanna att när 

personen ändå lyckas komma över informationen hamnar de i ett moraliskt dilemma eftersom 

de inte vill vara taskiga och säga nej. Schjellerup beskriver att skolan har formulerat olika 

begrepp som förväntas att praktiseras av eleverna och dessa begrepp handlar om att vi ska 

vara snälla mot varandra, samsas och visa hänsyn och respekt för varandra. 95 I Hannas sätt att 

resonera förstår jag det som att hon menar att gruppen blir splittrad mellan två olika 

värderingar, att följa gruppens intresse eller att följa dessa regler. Kanske det är därför som 

gruppen undviker att säga nej direkt till individen. Hannas beskriver att de tillämpar en annan 

exkluderingsstrategi som leder till att de muntligt slipper att neka individen tillträde till 

gruppgemenskapen. På så vis undkommer de också att öppet bryta mot de begrepp som 

skolan har formulerat. Hannas uttalande visar på den makt grupperna har till att inkludera och 

exkludera individer. Jag har också uppfattat det som att grupperna anser att de kan ställa sig 

över klassen uttalade regler begrepp när de inte vill inkludera individer.  
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Ledande positioner i skolan och kompisgruppen 

I denna del vill jag ge en bild av hur ungdomar med ledande positioner kan uppfattas och hur 

de påverkar andra ungdomarnas delaktighet. Jag kommer att ägna denna del till att skapa en 

förståelse om popularitet och informellt ledarskap utifrån ungdomarnas beskrivningar och 

uppfattningar. 

 

 

Popularitet och informellt ledarskap 

När jag har frågat ungdomarna om vad det är som gör att en person blir populär har jag fått 

svar som har skilt sig något åt. Kanske det handlar om att ungdomarna har olika erfarenheter 

av popularitet. Jag uppfattar det som att orsaken till detta bero på att en del av ungdomarna 

själva är populära och andra kanske har upplevt popularitet på ett negativt sätt. 

 

De flesta av ungdomarna säger att popularitet handlar om att se bra ut och kopplar därmed 

populariteten till utseendet och talar härmed om det symboliska kapitalet. Detta visar sig i 

främst i Annas uttalande om popularitet. Enligt henne är detta inte något som bara gäller 

skolan. Hon ser det snarare som en norm som är rådande överallt.  

 
Anna: Jag vet inte men mycket har ju att göra med att man ser bra ut, det är ju så vårt samhälle 
är uppbyggt på utseendet och det har mycket med det att göra. Du kan allså vara bra på något 
ämne eller på fritiden vara bra på fotboll eller någonting sånt där. Det är ju om man är en liten 
grupp så är det ju alltid nån som blir populärast av dom.  
Jenny: Är det för att personen är bättre än de andra eller för att den ser snyggast ut som den blir 
populärast? 
Anna: Det kan ju va att personen tog ledningen före och ingen annan slog för den platsen och då 
är personen populärast där, men det medför ju också mycket mera krav att vara populärast. 

 

Vidare anser ungdomarna att en person kan bli populär genom att prestera som exempelvis 

vara duktig i fotboll och då är det kulturella kapitalet avgörande för individens popularitet och 

höga status. Detta anser jag vara ett sätt att mäta och jämföra sig med andra för att på så vis 

kunna positionera sig högre än andra vilket Schjellerup också kunde observera i de klasser 

hon var i. 96 Barnen jämförde varandra ständigt i de klasser Schjellerup observerade. Det 

kunde handla om hur de lyckades prestera kunskapsmässigt som att vara bra på fotboll, rita 

etcetera. 
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Gustav uppfattar att killar och tjejer blir populära på olika villkor, killarnas popularitet bygger 

på prestige medan tjejernas popularitet formas av utseendet. Enligt ungdomarnas utsagor 

verkar det som att popularitet hos tjejer och killar härstammar från samhällets sociala och 

kulturella köns föreställningar. Tjejerna fostras till att se söta ut och killarna fostras till att 

prestera och visa sin styrka.  

 
Gustav: Allså ofta tror jag bland tjejerna tycker att nån ser bra ut, tror jag, så får väl ofta dom att 
nån ser upp till den för att man tycker att den personen ser bra ut eller så medan hos killar tror 
jag mera att om den är bra på dom sakerna de håller på med på fritiden och lite sådär. 

 

Några av ungdomarna uppfattar det som att en person blir populär genom att var snäll och 

ärlig och denne bryr sig om andra. Popularitet handlar i detta fall om att äga en stor mängd 

socialt kapital. Kanske detta beror på att den som är snäll och omtänksam är en person som 

många uppfattar vara trivsam att umgås med.  

 
Oscar: …man är ärlig och man är snäll och bryr sig om alla, ja. 

 

Några av ungdomarna anser i intervjuerna att en populär person syns och hörs hela tiden den. 

När Eder observerade tjejers vänskapsrelationer kunde hon liksom jag uppfatta att de populära 

ansågs vara mer synliga än andra på skolan genom att de flesta visste vilka de var. När Jessica 

beskriver popularitet ser hon två vägar till positionen: ”Det är de andra som väljer att en ska 

va populär och sen finns det andra som är stöddiga och så men det är typ olika.” 97 Hon anser 

att individen kan bli populär genom att andra positionerar denne. Det betyder kanske att 

individen har ett kapital som är tilltalande och eftersträvansvärd av andra. Vidare säger hon att 

individen själv kan utse sig som populär och uppnår positionen genom att bruka makt. Detta 

är något som Maria beskriver i intervjun: 

 
Maria: Allså det där är ju så jävla sjukt egentligen allså det är ju typ som i våran klass. I våran 
klass är det typ fyra tjejer och dom är det var dom jag var typ innan med i sexan sjuan, vi 
passade inte ihop eller vad man ska säga alltid snygga alltid i ordning gjorda alltid typ såhär 
dryga mot läraren och så här lite så här dryga och ska alltid vara såhär dryga dom ser sig själv 
överlägsna dom ser sig själva som steget över alla andra och då så blir det att även jag jag är ju 
inte töntig men allså men det blir det för att dom är så jäävla coola. Bara för att dom anser sig 
själv o va så jävla coola så jävla snygga så blir dom populära och bara för att göra såna som bara 
nä jag anser mig inte va allså så här allså det blir så konstigt man måste typ vara med för att 
förstå ska förstå. 

 

Genom att utöva makt uppfattar jag det som att dessa individer vill få de andra att känna sig 

underlägsna och därmed kanske de också skrämmer bort eventuella utmanare till positionen. 
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Detta kan innebära att ingen vågar ifrågasätta eller tar upp kampen om positionen. Maria 

menar i citatet ovan att individer kan visa upp ett symboliskt kapital och beskriver vidare hur 

de populära utnyttjar detta kapital för att vinna makt: Genom Marias beskrivning kan jag 

också tyda det som att det sociala kapitalet inte bara används för att framhäva endast positiva 

sidor hos en individ. Enligt Maria kan det också brukas för att vinna makt och för att erövra 

en högre position.  

 

Ungdomarna berättar i intervjuerna att det finns en del positiva sidor med att vara populär. De 

anser att de populära alltid kan välja vilka de vill vara med genom att de alltid omges av 

många personer. De behöver så säga aldrig vara ensamma utan ansågs också bli socialt 

delaltig till de flesta gemenskapsgrupperna. Ungdomarna talar också om nackdelar med att 

vara populär och dessa kan vara att tvingas välja bort personer eftersom denne inte har 

möjlighet att umgås med alla. Det tolkar jag som att popularitet för med sig makt till att 

inkludera eller exkludera andra. Ungdomarna talar om att de populära måste kunna 

genomskåda vilka individer som är uppriktiga och har ärliga avsikter med relationen. Detta 

eftersom att många söker sig till de populära för att förbättra sin egen status och position 

enligt ungdomarna. Detta agerande har också Eder uppfattat som vanligt förekommande i 

kretsen kring de populära tjejerna. 98  

 
Hanna: Ja man slipper ju va ensam man får ju mycket kompisar men det kan ju säkert vara 
jobbigt också. 
Jenny: På vilket sätt då, vad kan vara negativt? 
Hanna: Man vet kanske inte vem som är ens äkta vänner är för att alla vill bara va med en för 
att det är henne eller honom ska va med man får mycket falska kompisar på köpet. 

 

Det kanske inte är självklart att den som är populär har många vänner utan denne måste hela 

tiden vara på sin vakt eftersom det finns andra som gör anspråk på deras position. Att vara 

populär ställer sina krav. Enligt ungdomarna måste de populära leva upp till de krav och 

förväntningar som ställs på dem annars riskar de att mista sin position. De krav som 

ungdomarna talade om handlar om att vara sminkade eller se ut på ett visst sätt och detta 

gäller främst tjejer. Killarnas har krav på sig att prestera och detta kan vara att de behöver 

vara bra på fotboll och ungdomarna anser att det inte finns utrymme för misstag. När vi talar 

om tjejer och killars popularitet uppfattar jag det som att det återigen är tjejerna som mest 

omfattas av det symboliska kapitalet och killarna omfattas här av ett kulturellt kapital.  
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Jessica: Det beror på om man har gjort sig  populär genom att va tuff då kanske man inte har 
några äkta kompisar allså dom bara finns där omkring och sen allså man kan bli nedputtat från 
tronen. Men om dom andra ser upp till en kanske man har riktiga kompisar men jag tror ändå att 
det kan vara lite falskt. Att det kan va svårt att lite på en och att man själv kan lita på dom. Dom 
kanske går över till en annan som blir populär sen bara för att dom är det bara för att vara med 
dom populära. 

 

Gustav: Ja allså man får väl allså mycket kompisar och så man har ett större urval att kunna 
välja ut de personerna man själv tycker bäst om och umgås mycket med. Men jag vet inte om det 
alltid bra att vara populär man får väl kanske ett rykte och så ska man kanske leva upp till det. 
Det är väl kanske tufft ibland. 

 

 

Informellt ledarskap 

De flesta killgrupperna upplever sig inte ha en ledare i gruppen utan de anser att alla kan 

bestämma lika mycket. Det fanns också ungdomar som uppfattade ledargestalter i 

kompisgruppen och Anna berättar att i hennes kompisgrupp är det hon som är ledaren. Att 

hon har fått ledarrollen tror hon kommer sig av att hon inte är rädd för att uttrycka egna 

åsikter och erkänna sina misstag.  

 
Jenny: Vad är det som gör att en person blir ledare i kompisgruppen? 
Anna: Det är att man tar den platsen. Jag vet att jag är ledaren i min kompisgrupp men jag vill 
inte va det jag vill att vi ska var på ett mer jämlikt plan men på nåt sätt tog jag den platsen 
eftersom jag hade mer självförtroende än mina två kompisar där och jag sa mina åsikter och vad 
jag tycker utan att såra någon och jag ber om ursäkt när jag gör fel och sådär och det kan vara 
därför jag fick den platsen. Även fast jag inte vill att de ska följa efter mig och så jag vill jag att 
de mer ska ha sina egna åsikter till att säga vad de tycker och ha det självförtroende jag har för 
man ödslar tid på att ha dåligt självförtroende. 

 

I andra kompisgrupper varierar ledarskapet från dag till dag eller från ett tillfälle till ett annat 

”om man är tjejer och tre stycken då är det alltid nån som är ledare och väljer det brukar alltid 

bli olika varenda gång i alla fall med dom jag umgås med.” 99 Att vara ledare i 

kompisgruppen handlar om förmågan att övertala andra och detta handlande indikerar att det 

pågår en kamp om ledarskapet i gemenskaperna. Vidare talar en del av ungdomarna om att 

ledaren i gruppen kan ha en mer uttalad makt och har intagit den positionen genom att andra 

ser upp till denne av olika anledningar. Kanske har denne person ett kapital som de andra 

anser attraktivt. Ledaren kan genom sitt agerande också vara orsak till att ett grupptryck 

uppstår enligt ungdomarna. Jag tyder det som att en ledare nå sin position genom att spela 

spelet väl och när denne går ut som segrare ur en kamp kan han/hon stärka sin maktposition i 

gruppen ytterligare. Kanske detta motverka att andra ska våga ta upp kampen om positionen.  
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Gustav: Ja det gör den verkligen eh allså om nån är ledare i ett gäng så är det väl oftast dens 
åsikt som de andra följer också om dom själva allså tycker att ser upp till den personen så det. Så 
att det har väl en ganska stor inverkan på eh dom andra hur ledaren beter sig. Om ledaren tycker 
att man ska göra på ett sätt så följer väl de andra det ganska bra. 
Jenny: Även fast de inte vill. 
Gustav: Ja allså det blir väl lite grupptryck. Om” ledaren” alltså ledaren det låter så kul men 
allså om ”ledaren” i gäng tycker att man ska göra något som man själv tycker är dumt och så för 
att han är ledare följer de flesta andra på hänger på och då blir man lite utanför om man inte 
hakar på och följer med för att man tycker att det är dumt. 

 

När jag frågar ungdomarna om det finns någon ledare i klassen upplever de detta lite olika 

trots att de går i samma klass. Kanhända att det även här beror på deras individuella 

erfarenhet. Några av ungdomarna beskriver i intervjuerna att ledarna i klassen har fått en 

ledande position genom att vara synlig på olika sätt ”Man syns man kan vara klassen clown 

eller sådär man syns mer och då får man en mer ledarroll än dem som är i bakgrunden”. 100 

Jag uppfattar det som att ungdomarna menar att om en individ tar allt för mycket utrymme 

kan denne inkräkta på någon annans möjlighet att få komma till tals. En del av ungdomarna 

anser att en person kan få en ledande roll genom att säga sin åsikt och jag har uppfattat det 

som att denna person också blir den som står för klassens åsikter. Gustav säger att det finns de 

som tar ledarrollen och han anser att vissa mår bra av att stå i centrum och att det samtidigt 

finns individer som mår bra av att ha en ledare för det blir en slags rollfördelning: 

 
Gustav: Ja framför all finns det såna som försöker att ta sig en ledarroll mycket mer och några 
som väljer att backa tillbaka och kanske trivs i bakgrunden vissa mår jättebra av att ha en ledare 
medan vissa mår bra av att stå i centrum och kanske behöver det och då väljer man att försöka ta 
en ledarroll för att den står oftast i centrum då. 

 

Denna rollfördelning kan innebära att individen lämnar över makten och ansvaret för sig själv 

till andra och blir därmed inte delaktig i gemenskapen. Många av ungdomarna ansåg att den 

informella ledaren påverkade och gjorde anspråk på andras delaktighet.  

 

Några ungdomar beskriver i intervjuerna att ledarna kan vara respektlösa i vissa avseende. De 

menar att den informella ledaren oftast inte ser till andras bästa utan driver fram det som faller 

i dennes intresse. De menar vidare att bara för att någon för klassen talan behöver detta inte 

betyda att de andra i klassen anser denne som ledare. Ungdomarna anser snarare att denna typ 

av ledare har intagit positionen och utsett sig själv till ledare i klassen. 

 
Gustav: …Det är ju många det är ju många som inte respekterar andras åsikter eller respekterar 
andra personer och därmed inte respekterar deras åsikter så att då kanske det är väl dom som är 
ledare eller vad man ska säga försöker ta sig en ledar roll och eh ja som sagt de respekterar väl 
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kanske inte att andra har en åsikt och vill säga någonting utan tycker att dom bara ska tycka som 
dom själva gör. 

 

Ungdomarna ansåg att det var de blyga som var minst delaktiga och att de påverkades mest av 

de informella ledarna. Detta eftersom att de inte vågar uttrycka sig. Jessicas lösning på detta 

är att man ”måste man lära dom som är tysta att man måste kunna prata för sig själv”. 101  

 

 

Sammanfattande diskussion 

Mycket av det jag har kommit fram till och speciellt när det gäller hur ungdomarna uppfattar 

delaktighet går i linje med den tidigare forskningen som gjorts. Det handlar primärt om 

ungdomarnas uppfattningar av gemenskap, vänskapsrelationer, inneslutning och uteslutning i 

kompisgrupper. Den tidigare forskningen omfattar dock till mestadels barn i mellanstadiet där 

jag har förstått det som att relationsbildandet är mer aktivt och intensivare än i högstadiet. I 

denna period av livet testar och prövar barnen olika relationer och gemenskaper för att till slut 

finna sin identitet. När det gäller ungdomarna uppfattar jag det som att de inte att gör detta i 

samma utsträckning. Ungdomarna nämner under intervjuerna att de anser sig ha mognat och 

därav tyder jag det som att de flesta av ungdomarna har börjat finna sin identitet. Ungdomarna 

anser att det primära målet är att trivas och att känna sig trygga i sina relationer. I den tidigare 

forskningen som gjorts uppfattar jag det som att de yngre barnen skapar trygghet genom att de 

agerar på ett mer tydligt sätt för att försäkra sig om att relationen är ömsesidig och att de är 

delaktiga i den. Detta sker främst genom språket som att benämna varandra som bästisar och 

symboliska handlingar som att ge varandra vänskapshjärtan. Dessa aktiva handlingar kan jag 

inte urskilja bland eleverna i årskurs nio. Det betyder inte att de inte ägnar sig åt 

gemenskapsrelationer men detta sätt att söka bekräftelse för vänskapen är inte lika intensivt 

som för barnen på mellanstadiet. Kanske det handlar om att ungdomarna har stigit in i en ny 

fas tack vare testandet och prövandet. Vidare har jag förstått det som att ungdomarna 

använder sig av andra metoder för att signalerar en inkludering i gemenskapen. Ett exempel 

på detta är att ungdomarna ofta talar om att de vill kunna anförtro sig till varandra och att det 

måste finnas tillit till varandra. Ungdomarna talar härmed inte om bästisar i mina intervjuer 

utan en vän är enligt ungdomarna en person som står dem nära. Kanske ungdomarnas 

vänskapsband symboliseras genom att förvalta det förtroende de har gett varandra. Genom 

denna handling visar ungdomarna att den andre är inkluderad i gemenskapen.  
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Det material som utvanns vid intervjuerna har analyserat utifrån Bourdieus teori om det 

sociala rummet och detta teoretiska verktyg har hjälpt mig att besvara studiens syfte. Vidare 

har denna teori hjälp till med att åskådliggöra vad som sker vid inkludering i ett fält eller i en 

gemenskapsgrupp och jag har fått förståelse för vad som sker vid exkludering. Med hjälp av 

Bourdieus teori har jag lyckats urskilja olika kapital som ungdomarna talar om att de söker 

eller drar sig till hos en individ. Kapitalen ligger även till grund för individens habitus och 

genom att förändra sitt kapitalinnehav kan individen förändra sitt habitus. I studien framkom 

det att ungdomarna anpassar och förändrar både sitt kapital och habitus efter de mål som de 

strävar efter att uppnå. Bourdieu menar att individens smak och avsmak också ligger till grund 

för individens habitus eftersom detta visar vad denne tycker om och vad den avgränsar sig 

mot. På så vis avgränsade sig också ungdomarna i min studie från varandra eller från olika 

grupper. I intervjuerna talar ungdomarna också om olika kapital de är intresserade av hos en 

individ och vilka kapital som inte är önskvärda och detta anser jag också är en avgränsning 

mot andra individer och grupper. Det är genom kapitalen, habitus och smaken som en 

strukturering sker i det sociala rummet och det är genom dessa det går att urskilja olika 

positioner. I min studie framkom det att det är de populära och de informella ledarna i klassen 

som oftast intar en hög position i det sociala rummet medan de blyga oftast tilldelats en lägre 

position.  

 

Att fastställa positioner kan vara vanskligt. Detta eftersom positionerna kan ses som faslåsta 

och statiska och att dessa kan uppfattas vara giltigt i alla skolor vilket det kanske inte är. I ett 

annat socialt rum kan struktureringen te sig annorlunda. Enligt Bourdieu måste varje socialt 

rum studeras för sig. Vid en fasställning av en position finns det också risk för att göra 

felaktiga bedömningar. Det innebär att denna teori kräver noggrannhet för att fastställa 

positioner. En annan risk som följer positioneringarna är att det kan uppfattas som att det inte 

förekommer gränsöverskridningar mellan positionerna vilket det gör i verkligheten. Det går 

inte att helt fast fixera olika kapital och säga att personer inom en viss position gör si eller så. 

Detta var också Bourdieu medveten om och positionernas avgränsningar ska mer ses som en 

osynlig linje som i verkligheten kan se annorlunda ut.  

 

För att komma fram till hur ungdomarna upplever delaktighet i gemenskapen var jag tvungen 

att ta reda på hur de upplever gemenskap och vad gemenskap innebär för ungdomarna. 

Ungdomarna talade om två varianter av gemenskaper, klassgemenskap och 
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vänskapsgemenskap. Dessa olika gemenskapsvarianter ställer också olika krav på individerna 

enligt ungdomarna. I ungdomarnas utsagor kunde jag uppfatta utmärkande egenskap som är 

giltigt för båda gemenskapsvarianterna. Ungdomarna menade att gemenskapsgrupperna 

formar ett gemensamt intresse som gemenskapen kan kretsa kring. Vidare menade de att 

grupperna har utformat regler och strävar oftast efter samma värderingar och mål som i sin tur 

genererar i en gruppkultur. Jag har därmed förstått det som att individerna i en grupp strävar 

efter att vara lika varandra ett så kallat likhetsideal uppstår i gruppen. Det som skiljer de två 

gemenskapsvarianterna åt är att klassen är en formell grupp som är sammansatt av andra. 

Vänskap är en informell gruppbildning och dessa grupper bildas spontant och frivilligt enligt 

ungdomarna.  

 

En del av ungdomarna har mer utförligt beskrivit sitt sökande efter ett umgänge som de trivs i 

och andra inte har kommenterat detta alls. Kanske detta betyder att en del ungdomar har fått 

söka och testa sig fram mer än andra. Många uppger att det primära i relationen är att trivas. 

Ibland uppger ungdomarna att de har andra mål i fokus och upprättar vid dessa tillfällen 

relationer utefter dessa mål. Det kan exempelvis handla om att uppnå status eller att få bra 

betyg för att ta några exempel. I intervjuerna talar ungdomarna om att de söker sig till grupper 

och individer som passar för deras ändamål. Ibland kan detta även innebära att det primära 

målet som att trivas åsidosätts enligt ungdomarnas utsagor.  

  

Detta ovan indikerar att ungdomarna söker sig till individer med ett kapital och habitus som är 

överensstämmande med deras egna. När ungdomarna väljer umgänge uppger en del av dem i 

intervjuerna att det kulturella kapitalet spelar en avgörande roll i valet av kamrater. Trots detta 

uppger de även att det sociala kapitalet också har en inverkan på relationens vara eller icke 

vara men jag uppfattar att detta inte är det primära vid en första kontakt för dessa ungdomar. 

En del av ungdomarna ansåg att det sociala kapitalet var det viktigt och ser detta som det 

primära kapitalet.  

 

När ungdomarna i kommunskolan fick välja sitt umgänge på lektionerna valde de oftast att 

sitta med sin kompis. I intervjuerna visade det sig att ungdomarna på kommunskolan inte har 

samma möjligheter till att påverka sitt umgänge som ungdomarna på friskolan har. Detta 

eftersom de har bestämde platser i klassrummet. Ungdomarna på friskolan uppger att de 

främst väljer att umgås med kamrater som har liknande ambitioner som de själva under 
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workshopen/lektionstiden. För dessa ungdomar verkar det som att utbildningskapitalet tar 

över och blir det primära under den styrda tiden. Jag tyder detta som att ungdomarna uppsöker 

fält/grupper är förenliga med deras egna mål och det kan innebära att de inte väljer umgänge 

utefter det kapital de eftersträvar under den fria tiden. Jag förstår det som att ungdomarna 

förändrar sitt kapital och väljer umgänge beroende på situation och plats. Ett exempel på detta 

är Maria, hon väljer bort sin vän under lektionstid eftersom hon anser att deras mål inte är 

gemensamma. Vännerna förenas dock på under den fria tiden i skolan och utanför skolans 

tidsramar.  

 

Mitt val att studera delaktighet i gemenskaper på två skolor med olika upplägg har gett mig ett 

material som skildrar två olika förhållanden och förutsättningar för att upprätthålla relationer. 

Ungdomarna på kommunskolan är enligt min mening styrda av såväl kommunen som av 

rektor och lärare. De blir så att säga automatiskt placerade på skolan beroende på 

bostadsområde, de placeras in i en ny klass och deras scheman är fasta och de har bestämda 

platser i klassrummet och detta vittnar även ungdomarna om i intervjuerna. Enligt 

ungdomarnas utsagor kan jag förstå det som att de har en relativt liten möjlighet till att 

påverka sin vardag när det gäller relationsbildningar. Ungdomarna i kommunskolan har också 

i intervjuerna uppgett att deras val av umgänge påverkas av de beslut som vuxna fattar. 

Ungdomarna på kommunskolan anser att rasten är avgörande för att kunna upprätthålla 

relationer med gamla klasskamrater och rasten är inte alltid i anslutning till de klasser där 

deras gamla klasskamrater befinner sig i. För en del har denna klassindelning även lett till att 

de har hamnat utanför klassgemenskapen vilket Anna har beskrivit i intervjun. Detta fenomen 

har även Garpenlin uppmärksammat i sin studie.  

 

De ungdomar som går på friskolan har gjort ett frivilligt val vilket ger dem andra 

förutsättningar gällande umgänge. Ungdomarna kan ha sökt sig till denna skola av olika 

anledningar. Det kan handla om att de valt skolan efter det pedagogiska arbetssättet eller att 

följa med bästisen för att kunna upprätthålla relationen till varandra. Det ger även möjlighet 

för de vänner som går på olika skolar att hamna på samma skola för att på så vis kunna umgås 

mer. Vidare finns det ungdomar som kanske söker sig bort från den gamla klassen eller 

gemenskaper av olika skäl. Detta gör att alla har sökt sig till denna skola på frivillig basis och 

av olika anledningar. Jag har uppfattat det som att dessa ungdomar var mer förberedda på att 

skiljas från gamla gruppkonstellationer. Vidare är ungdomarnas vardag i friskolan inte lika 
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styrd av vuxna vilket också betyder att ungdomarna måste kunna ta ett stort ansvar för sina 

studier. Å andra sidan har de möjligheter till att upprätthålla sina relationer men kan riskera 

att misslyckas med att nå sina mål om detta väljs allt för ofta vilket de själva antyder i 

intervjuerna. Den fria planeringen kan också vara en anledning till att ungdomarna i denna 

skola inte talar om hinder för relationer utan framhäver snarare att de väljer umgänge efter 

sina studiemål. 

 

Genom Bourdieus teoretiska modell har jag fått förståelse för hur exkludering och inkludering 

kan ske och uppfattas och förstås i skolans sociala rum. En gemenskapsgrupp framträder 

genom att vara lika varandra vilket också Bourdieu bedömer att fälten/gruppen strävar efter. 

Den som inte följer gruppens uppsatta ideal, mål och intresse uppfattas vara annorlunda enligt 

ungdomarna. Ungdomarna uttrycker liksom Bourdieu att den som är annorlunda och den som 

har andra åsikter än gruppens riskerar att hamna utanför. När det finns en intressekonflikt 

mellan individen och gruppen har jag i ungdomarnas utsagor kunna tyda det som gruppen 

tillsammans tillräckligt med makt att utesluta den nya medlemmen om denne inte anses spelar 

efter gruppens regler. Detta är också något som ungdomarna har talat om i intervjuerna där de 

har uppgett att de inte kan uppträda annorlunda till en början eftersom de kan anses vara 

annorlunda. Uppfattas individen att vara olik kan det bli svårt att bli accepterad av gruppen 

menar ungdomarna. Trots att skolan och eleverna i klassen har formulerat regler och 

värderingar som är till för att inkludera alla har jag ändå uppfattat det som att ungdomarna 

ibland ändå ställer sig över dessa värderingar och utesluter individer som de anser är 

annorlunda eller inte passar in i gemenskapen. Enligt ungdomarnas utsagor måste individen 

spela efter gruppens uppsatta regler annars risker den att uteslutas. Detta anser ungdomarna är 

speciellt viktigt för en ny medlem. De menar att om den nya medlemmen inte följer dessa 

uppsatta regler kommer gruppen använda sin styrka och makt vilket renderar i uteslutning. 

Enligt Bourdieu uppträder ett fält på detta sätt för att upprätthålla och försvara de ideal som 

gruppen har satt upp.102 Jag har uppfattat det som att varje grupp har sina regler och sociala 

koder som individerna i gruppen bör förstå och följa för att få vara med.  

 

Det är inte alltid som exkluderingen görs tydligt för individen enligt ungdomarnas 

beskrivningar av exkluderingssituationer. Hanna talar om en strategi som hon har erfarenhet 

av och hon menar att en person kan exkluderas genom att de andra utelämnar information och 

på så vis får denne person inte inträde till gruppen. Jag anser att gruppen härmed har makt att 
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besluta om en individs vara eller icke vara. Min tolkning är att exkludering bland annat sker 

när gruppen anser att individens kapital inte stämmer överens med gruppens. Kapitalinnehav 

kan därmed anses som en avgörande faktor för inkludering och exkludering. Ungdomarna 

säger i intervjuerna att det förekommer att grupper testar individen i syfte att undersöka om 

individen har det som krävs för att få tillträde till gemenskapen. Vidare anser jag att detta test 

kan vara ett sätt att utöva makt genom att den som söker inträde kan uppfattas utmana eller 

hota såväl gruppen som ledarens position vilket gör att en kamp kan uppstår. Enligt 

ungdomarna kan en grupp också använda sin makt på ett sätt som frammanar ett grupptryck. 

Kanske detta agerande kan vara ett sätt för ledaren i gruppen att utnyttja sin eller gruppens 

maktposition för att stärka antingen sin egen eller gruppens position ytterligare i det sociala 

rummet. Möjligen kan detta beteende skrämma bort eventuella utmanare. 

 

I intervjuerna framkommer det att en del av ungdomarna anser att det i de olika 

gemenskapsgrupperna förekommer en informell ledare. De anser att den ledande positionen 

kan tilldelas genom att andra har utsett denne som ledare eller genom att denne själv har 

intagit denna position. Hanna talar om att hon använder sig av sin övertalningsförmåga i 

kompisgruppen. Hon menar att när hon och en annan kompis hamnar i en intressekonflikt 

försöker hon få majoritet genom att övertala den neutrala partnern att gå med på hennes 

förslag. Jag uppfattar det som att det i denna situation pågår en kamp i gemenskapsgruppen 

och här gäller det att spela spelet väl för att segra. Ungdomarna talar också om att en del 

utövar makt genom att få andra att bli rädda för dem och på så vis skrämmer de bort 

eventuella utmanare till positionen vilket också kan anses som att denne person spelar ett spel. 

Eftersom att de informella ledarna anses ta en stor plats påverkar deras handlande och 

agerande andras delaktighet menar ungdomarna. Några av ungdomarna anser att de informella 

ledarna inte respekterar att det finns andra åsikter i gruppen och de som får minst att säga till 

om är de blyga. För att råda bot mot detta menar ungdomarna att de blyga måste våga träda 

fram och visa vilka de är för att på så sätt framhäva de kapital som de äger.  

 

Enligt ungdomarna är populära en annan grupp med en hög position i skolan. De populära 

uppfattas vara de personer som har en stor mängd kapital av det ungdomarna anser vara 

åtråvärt exempelvis att se bra ut, vara snälla och omtänksamma. Jag förstår det som att det är 

ett socialt och symboliskt kapital som anses vara grunden till att tjejerna når denna position 

och därmed är inte det kulturella kapitalet lika viktigt för denna positionering. Detta anser jag 
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är förunderligt eftersom ungdomarna säger sig välja sitt umgänge utefter intresse och 

egenskaper, det vill säga det kulturellt och socialt kapital men detta verkar inte vara gällande 

när de talar om tjejernas popularitet. Det symboliska kapitalet eftersträvas inte lika påtagligt 

ibland de populära killarna utan här är det kulturella kapitalet mer eftersträvansvärt. 

Ungdomarna uppfattar det som att populära personer omges av många individer och att 

många söker sig till dem för att själva få en högre position i skolans sociala rum. Enligt 

ungdomarna är detta en av popularitetens dilemma eftersom de tvingas välja bort individer. 

Detta kan bidra till att de som väljs bort anser se att de populära är snobbiga vilket 

ungdomarna i Eders studie också uppfattade de populära som. 103 En del av ungdomarna i 

mina intervjuer menar att det inte är säkert att popularitet leder till att denne har mycket 

vänner eftersom det finns personer som söker sig till de populära för att höja den egna 

statusen. De talar härmed om att det kan finnas utmanare till positionen och att dessa 

utmanare är villiga att spela spelet och ta upp kampen för att inta denna position. Ungdomarna 

menar att de populära måste leva upp till de förväntningar som andra har på dem för att 

behålla sin position. 

 

Enligt ungdomarna finns det två sätt att bli populär antingen har de positionerat sig själva och 

inte blivit utmanade av olika anledningar eller så är det andra som anser att de har äger kapital 

som är åtråvärt av andra. En del av ungdomarna anser att utseendet även i det vuxna livet 

tilldelar individen en hög position i samhället. Dock anser de flesta av ungdomarna att de 

kapital som gör en person populär inom skolans sociala rum inte är de samma i vuxenlivet. De 

tror att popularitet på arbetsplatsen och i samhället handlar om kunskap och prestation det vill 

säga det kulturella kapitalet. 

 

Den kategorisering jag har uppfattat indikerar att de blyga intar en låg position. Detta kanske 

beror på att de inte gör sig synliga och visar på så vis inte heller upp sitt kapitalinnehav. Jag 

har förstått det som att tysthet och blyghet och att inte säga sin menig ger andra möjlighet till 

att erövra makt genom att de blyga och tysta lämnar utrymme för andra att synas. Vidare låter 

sig de blyga styras av andra genom att de inte står upp för sig själva anser ungdomarna. Enligt 

ungdomarnas utsagor är det inte alltid majoritetens intresse som den informella ledaren 

representerar utan snare sina egna önskemål. Ungdomarna anser därmed att andra påverkas av 

den informella ledaren. De individer som inte är delaktiga i någon gemenskapsgrupp har 

enligt min uppfattning också mindre benägenhet och motivation till att bli delaktiga i såväl 

54
                                                 

  
 

 

103 Eder. Sid 160-163 



klassgemenskapen som i samhället och blir på så vis också mindre politiskt delaktiga. Genom 

mina intervjuer har jag förstått det som att individen själv måste vara aktiv för att bli delaktig i 

gemenskapen och i samhället. Med detta menar jag att om individen är passiv och låter andra 

styra lämnar den över sitt mandat till andra och ju fler som underkastar sig desto mer makt till 

den som har en ledande position. Jag har förstått det som att individen vare sig den vill eller 

inte blir en del av spelet eftersom deras passivitet utnyttjas av andra. Ungdomarnas utsagor 

indikerar på att det är viktigt att ta ansvar för sin demokratiska rättighet och att det är viktigt 

att alla får chansen att säga sin mening. Kanske är det så att så länge ingen vågar utmana 

ledaren forstätter denne att styra över andra, på gott och ont.  

 

Den kunskap som min studie bland annat har bidragit till är att det går att uppfatta att 

ungdomarna inkluderar varandra om de finner likheter och att exkludering sker när någon 

uppfattas vara olik. Det gör ont att se på när individer hamnar utanför gemenskapen och för 

att finna vägar in till den måste vi söka efter de element som vi har gemensamt med varandra. 

Självklart måste individen kunna bli accepterade trots sina olikheter och allra främst i skolan 

då läroplanerna förmedlar att alla ska vara delaktiga. Genom intervjuerna har det framkommit 

många avgörande faktorer för inkludering och exkludering och detta är något som jag tror 

pedagoger bör vara uppmärksammade på för att bättre kunna hantera utanförskapet i skolan. 

För att bli inkluderad menar ungdomarna i denna studie att individens kapital och habitus vara 

överensstämmande med andra individer. Vidare kan det också vara så att individen inte 

förstår sig på gruppens sociala koder vilket också är avgörande för en inkludering enligt 

ungdomarna. Barn och ungdomar kan därför behöva vuxna som hjälper dem att tolka dessa 

koder. Pedagogen kan också behöva hjälpa eleverna med att skapa utrymme där eleverna kan 

få visa sina kapital. Jag anser också att det är också viktigt att barn och ungdomar tränas på att 

våga tala och uttrycka sig eftersom ungdomarna i studien har tryckt på kommunikationens 

betydelse för inkludering i såväl klassgemenskapen som vänskapsgemenskapen. Vidare har 

jag uppfattat det som att ett gemensamt intresse är något som gemenskaper kretsar kring. Här 

finns det möjligheter för pedagogen hjälpa eleverna att finna eller skapa ett intresse som 

gruppen kan kretsa kring. Det ställer också stora krav på pedagogen eftersom detta kräver en 

god kännedom om elevernas intressen. Att endast fösa in barn och ungdomar i 

gemenskapsgrupper anser jag inte hjälper individens förutsättningar för att få inträde till 

gemenskapsgrupper. Denna kunskap bidrar Maria med i sin beskrivning av umgänge där hon 

uppgav att hon inte trivdes i gruppen eftersom det inte fanns något som förenade dem. Jag kan 
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förstå det som att utanförskap ibland kan bero på att individen inte har funnit en grupp som 

passar dennes intressen och att individen inte alltid är intresserad av att ändra sitt kapital för 

att få inträde till gemenskap. I andra fall anses individen inte tillföra något som gruppen 

attraheras av. Exkludering kan med andra ord vara både självvald och ofrivillig därav är det 

viktigt att pedagogen bildar sig en uppfattning om varför eleven inte blir inkluderad. An 

denna anledning anser jag att detta är avgörande för att kunna stötta och hjälpa eleven på 

bästa sätt. När barn och ungdomar väl har något som förenar dem tror jag att olikheter också 

blir mer accepterade och dessa kan till och med vara ett utvecklande element för relationen. 

Genom att ha studerat vad som gör ungdomar delaktig i gemenskapsgrupper har jag upptäckt 

att det är likheter som för individerna samman och att gruppen har ett gemensamt intresse. 

Denna kunskap tror jag är viktig att bära med sig som pedagog och kanske vi kan bota 

utanförskapet till en viss del genom att fokusera på det som förenar oss. I studien uppger 

ungdomarna att ju bättre individerna känner varandra desto mer öppna blir de för var och ens 

olikheter för egentligen är ju ingen lika varandra fullt ut.  

 

 

Fortsatt forskning 
Den sociala delaktigheten är intressant att undersöka på arbetsplatser eftersom detta också är 

viktigt i det vuxna livet.  Finns det likheter mellan barns, ungdomars och vuxnas sätt att förstå 

delaktighet? Vidare finns det lite forskning om hur och på vilket sätt informellt ledarskap 

påverkar individers delaktighet i olika gemenskapsgrupper och detta kan även studeras i 

samband med den politiska delaktigheten.  

 

Det som är intressant är att det går att uppnå mycket kunskap via forskningsintervjuer. 

Mycket i min studie är liknande det som den tidigare forskningen kommit fram till. Jag 

upplever ändå att det bör forskas mer kring ungdomarnas sociala delaktighet i högstadiet 

eftersom det finns relativt lite forskning som berör ungdomarna i högstadiet och speciellt hur 

de upplever delaktighet. Mycket forskning har gjorts om barn i mellanstadiet och där vet vi 

idag att det ibland kan vara turbulent i barnens relationsskapande men vad händer sedan när 

detta har lagt sig och hur fortsätter deras sociala kompetens att utvecklas inför det kommande 

vuxenlivet? Vidare går det inte att endast med intervjuer att komma ungdomarna nära och 

skåda deras verklighet in på djupet så som vid observationer. Detta uppmärksammade jag när 

ungdomarna diskuterade popularitet och informellt ledarskap. Här hade observationer varit till 
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stor nytta eftersom att detta upplevs olika beroende på individens egen position. Kanske 

någon kan ta vid och utveckla denna studie genom att observera och iaktta hur ungdomarnas 

positionering mer noggrant.  
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Bilaga 1 

Till rektor på xxxxxxxx 

Hej! 

Jag är en student på Lärarutbildningen i Norrköping som ska skriva ett examensarbete på D- 

nivå inom Samhälle och kultur under hösten 2009. Studiens syfte är att belysa hur ungdomar 

uppfattar gemenskap, dvs. vilka de umgås med och varför och hur de beskriver och uppfattar 

detta i olika skolmiljöer och situationer. Vidare syftar studien till att belysa ungdomarnas 

uppfattningar om vad som krävs för att komma in i gemenskapen och hur man väljer sitt 

umgänge i olika situationer och skolmiljöer. 

     Materialet som studien kommer att bygga på är gruppintervjuer och individuella intervjuer 

med niondeklassare. Avsikten är att göra två gruppintervjuer med ca fyra eventuellt fem 

deltagare per grupp, deltagarna kommer även att intervjuas enskilt i syfte att få den enskilda 

elevens uppfattning. Elever och deras målsman kommer att bli informerade om studiens syfte 

före som i samband med intervjuernas genomförande. Medverkan i intervjuerna är frivillig 

och deltagaren kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Ytterligare kriterier är 

målsmans samtycke till medverkan. Det material som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer därmed inte att kunna kopplas till skolan och elever som 

medverkar garanteras anonymitet. Materialet kommer endast att användas till denna studie. 

     För att kunna genomföra intervjuerna behöver jag er tillåtelse och hjälp att komma i 

kontakt med den målgrupp som studien är riktad till. Jag beräknar att varje intervjutillfälle 

kommer att ta ca 30-60 minuter. 

     Finns det frågor och funderingar kring detta är ni välkommen att ringa eller maila mig. 

Telefon: xxxx-xxxxxMail:  jener033@student.liu.se 

Min handledare är Maria Arvidsson. 

Mail: marar@isv.liu.se 

Jag kommer att kontakta er under de närmsta dagarna för att få svar om det finns ett intresse 

delta i min studie. 

Med vänliga hälsningar Jenny Eriksson 

  
 

 



Bilaga 2 

Förfrågan om samtycke till deltagande i fokusgruppsintervjuer och individuella 

intervjuer 

Hej! 

Jag heter Jenny Eriksson och jag går Lärarutbildningen i Norrköping och ska denna termin 

skriva ett examensarbete inom samhälle och kultur. Studiens syfte är att belysa hur ungdomar 

uppfattar gemenskap, dvs. vilka de umgås med och varför och hur de beskriver och uppfattar 

detta i olika skolmiljöer och situationer. Vidare syftar studien till att belysa ungdomarnas 

uppfattningar om vad som krävs för att få komma in i gemenskapen. 

     Studiens material kommer att grunda sig på intervjuer både gruppintervjuer och 

individuella intervjuer av niondeklassare. De som deltar i intervjuerna kommer att informeras 

före som i samband med intervjuerna. Viktigt att poängtera är att medverkan är frivillig och 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Allt material som samlas in kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer därmed inte att kunna kopplas till skolan och elever som 

medverkar garanteras anonymitet. Materialet kommer endast att användas till denna studie. 

Eftersom ert barn inte är myndigt behövs ert samtycke för att han/hon ska få delta och därför 

vill jag att ni fyller i talongen nedanför som ert barn sedan lämnar till mig eller sin mentor.  

 

Tack på förhand! 

Har du några frågor och funderingar kring detta är du välkommen att ta kontakt med mig. 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Eriksson 

Tel: xxxx-xxxxx  mail: jener033@student.liu.se 

___________________________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien. 

Namn:_____________________________________________   Datum:________________ 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien. 

Namn:_____________________________________________    Datum:_________________ 

  
 

 



Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 Öppningsfrågor utifrån trigger. 

Fråga1: Jag undrar vad det är som gör Auriel så populär både bland tjejerna och killarna? 

 

Fråga2: Jag undrar vad det är hos honom som får killarna att vilja vara med i hans gäng? 

 

Fråga3: Vad måste Anton göra för att få vara med grabbarna? 

 

Fråga4: Vad är Klaras roll och jag undrar om hon får tillträde till gemenskapen i tjejgänget 

eller i klassen?  I texten får vi inte veta om Klara bara är utanför i tjejgänget eller om det 

också är så att hon är utanför gemenskapen i klassen också. Så här får vi gissa, vad tror ni? 

 

Huvudfrågor. 

 

Fråga1: Umgås ni med andra på rasterna? 

 

Fråga2: Är ni med samma personer hela dagen? Om inte när är ni med andra och varför just 

dessa? 

 

Fråga 2: Vi har i texterna sett exempel på varför tjejerna vill vara med Auriel, men hur väljer 

ni era ”kompisar”/vänner?  

 

Fråga3: Beskriv vad kamratskap/vänskap innebär. 

 

Fråga 4: Hur kommer man in och får vara med i kompisgrupper (Anton)? 

 

Fråga 5: Hur kan det komma sig att vissa inte får komma in i kompisgrupper och vad kan 

det bero på (Klara men även Anton)?  

 

Fråga 6: Vi har nu pratat om kamratskap men kan ni beskriva vad gemenskap innebär. En 

typ av gemenskap är klassen. Vad är skillnaden mellan gemenskap och kamratskap tycker 

ni? 

  
 

 



  
 

 

Bilaga 4 

För att nå syftet behöver jag dessa teman: 

JAG SJÄLV (Här vill jag få en bakgrund av personen jag intervjuar) 

Intresse 

Fritid 

KOMPISAR (Här vill jag veta hur lite om deras umgänge hur de väljer kamrater och om de 

visar tillhörighet på något sätt.) 

En/flera 

Val av kamrater 

Aktiviteter (vad de gör när de umgås) 

Utrycker tillhörighet (om de på något sätt visar att de hör ihop tex genom klädstil, sätt att vara 

på etc.) 

SKOLMILJÖER (Här vill jag veta om de ändrar sitt umgänge beroende på i vilken 

skolmiljö de befinner sig inom och varför.) 

Klassrummet 

Rasten 

Andra platser 

POPULÄRITET (Här vill jag se hur eleverna beskriver en populär person. Eleverna har i 

fokusgrupp beskrivit vad som kan göra en person populär och kommer att få den frågan igen 

och då be dem förklara vad som menas med exempelvis tuff etc beroende på vad eleven 

svarar.) 

Egenskaper (eleverna har nämnt tuff, modig men vad är tufft och vad är modigt?) 

Utseende (Söt, men vad menas med att vara söt?) 

Positivt/negativt 

LEDARE (Här vill jag att de beskriver vem som kan tänkas ta kommandot i olika grupper 

och varför just den personen?) 

Kompisgruppen 

Klassen 

Skolan 

Grupptryck 
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