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ABSTRAKT 
Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur elevers sociala status i skolan 

påverkar elevernas psykiska hälsa utifrån ett sociokulturellt perspektivt. Litteraturstudien 

utgår från tidigare utförd empiri som har återfunnits genom sökningar i olika databaser. 

Genom att använda svenska och engelska sökord har studien funnit relevant nationell 

och internationell forskning kring elevers sociala status och psykiska hälsa. Studiens 

resultat påvisar klara samband mellan social status och psykisk hälsa. Resultatet visar 

även att elever som tillskrivs en låg status i skolan i många fall utvecklar psykisk ohälsa 

under skoltiden eller senare i livet. Men även att elever som har en hög status i skolan 

istället utvecklar god självkänsla som fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under 

och efter skoltiden.  
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1 INTRODUKTION 
Klass 9A har sin första lektion efter helgen och läraren har planerat att gå igenom 

riktlinjerna för att skriva en krönika. Klara och Zoe som i vanliga fall alltid vill sitta 

bredvid varandra, sätter sig på varsin ände i klassrummet. Läraren noterar såklart 

detta, men reflekterar inte mer över det, utan är fokuserad på att sätta igång 

lektionen. Det som läraren inte vet om är att Klara och Zoe har bråkat med varandra 

via ett socialt nätverk, där de har använt kränkande ord mot varandra. Det som 

läraren också noterar men inte lägger mer reflektion vid, är att Gustav som alltid är 

engagerad och entusiastisk verkar otroligt nedstämd denna morgon. Läraren tänker 

att det antagligen är morgontrötthet och sätter igång lektionen. Gustav har alltid varit 

en utav de populära eleverna i skolklassen, men efter helgens händelser, känner sig 

Gustav helt plötsligt utanför och utfryst. De är flera killar i skolklassen som spelar i 

samma fotbollslag, och efter vinsten i helgen begav sig alla ut för att fira, men 

lämnade Gustav kvar vid omklädningsrummet.  

Detta är bara ett exempel på hur elevernas sociala relationer snabbt förändras och hur 

det ständigt pågår tysta interaktioner i klassrummet. Förändringarna i elevernas 

relationer kan ha olika effekt och kan i många fall gå läraren obemärkt förbi. Enligt 

Ogden (1993) förväntas elever vara uppmärksamma och koncentrerade på lektionen. 

Trots att lärare söker sina elevers uppmärksamhet och koncentration på ämnet, finns 

det många tankar kring elevens sociala relationer som distraherar eleven från 

skolarbetet.  Det kan försiggå många konflikter och förändringar i elevens sociala liv 

både i skolan och i hemmet som inte enkelt kan kopplas bort i klassrummet. Det 

förekommer både öppna och dolda konflikter på en skola och om dessa konflikter 

inte uppmärksammas är det troligt att dessa har en negativ effekt på eleven. En liten 

konflikt kan generera till fler mindre konflikter eller en mer omfattande och 

utmattande konflikt, som i sin tur kan påverka elevens koncentration och 

skolmotivation, resten av terminen, skolåret eller skolgången.  

De konflikter som uppstår på en skola påverkar eleverna olika beroende på vilka som 

innefattas av konflikten samt konfliktens omfattning. Man kan anta att elevernas 

humör och beteende påverkas av de relationer och konflikter som eleven är i kontakt 

med. Enligt Ogden (2003) kan elevernas problembeteenden ta sig olika uttryck, vissa 

elever blir högröstade och söker uppmärksamhet, andra blir aggressiva och otrevliga. 

Vidare finns elever som agerar som ”tysta demonstranter” som inte gör något men 

indirekt stör klass och lärare, men även de elever som vid första anblick ser ut att ha 

”valt” att inte tillhöra skolklassens gemenskap, att de bara fokuserar extra mycket på 

sitt skolarbete (a.a.). Men vid en andra blick kan man eventuellt se andra orsaker till 

elevens utanförskap. Oavsett hur eleverna reagerar och agerar är det uppenbart att det 

försiggår ett osynligt spindelnät av relationsband i klassrummet som påverkar både 

elevens självbild och status i gruppen. Om eleven känner sig osäker på grund av 

konflikter och handlingar som äger rum i skolklassen, kan detta eventuellt påverka 

elevens skolattityd och motivation. Det som denna studie strävar efter att undersöka 

är hur mycket eleverna sociala relationer påverkar deras psykiska hälsa. Med ett 

fokus på elev-elev-, elev-klass- och elev-lärare relationer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur elevernas sociala status
1
  

bland jämnåriga i skolan påverkar deras psykiska hälsa. Studien vill belysa vikten av 

elevernas inflytande på varandra och hur detta påverkar elevernas psykiska hälsa, hur 

psykologisk ohälsa tar sig uttryck i skolsammanhang samt hur detta påverkas av 

lärare i elevens närhet. Genom att ta del av tidigare forskning görs ett försök att 

illustrera hur elevers relationer och sociala status påverkar elevernas psykiska hälsa 

och beteende. Eftersom den här studien fokuserar på elev-elev- och elev-lärares 

sociala samspel i skolan och klassrummet, kommer den här studien att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Frågeställningar som ämnas besvaras är: 

 Vad för faktorer påverkar en elevs sociala status i skolan? 

 Vad innebär en viss social status för eleven? 

 Hur kan social status i skolan påverka elevernas psykiska hälsa? 

1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Utgår man från ett sociokulturellt perspektiv anser man att människan är en social 

varelse som påverkas av redan givna sociala och kulturella kontexter. Med andra ord, 

att människor påverkar varandra oavsett relation. Hundeide (2006) beskriver hur vi 

ständigt ingår i olika kontrakt med varandra och att dessa sker omedvetet och 

oreflekterat. Istället för att skapa nya kontrakt vid varje nytt möte, använder vi oss av 

färdiga ”utkast” av olika redan etablerade kontrakt (a.a.). Dessa ”utkast” fungerar 

som ett manus som vi tillägnar oss själva i möte med någon ny person. I dessa 

kontrakt övertar vi redan givna normer och värderingar som samhället förmedlar 

(a.a.). Kontrakten innehåller både förväntningar och plikter, vilket gör att människan 

intar en roll, som under kontraktets utformning förhandlats fram och godkänts av 

båda parter. Som Hundeide (2006) menar utgör detta ett strukturerat samspel mellan 

de olika parterna. Fortsättningsvis, förklarar Säljö (2000) att individen handlar 

medvetet och omedvetet utifrån egna kunskaper och erfarenheter, men framförallt 

utifrån vad omgivningen kräver/tillåter en att göra. Detta gör att människan är en 

förutsägbar men flexibel varelse som kan anpassa sitt handlande och agerande utifrån 

olika sociala kontexter (Säljö 2000). Det är genom dessa sociala kontexter som 

människan utveckar sin roll som kompetent samhällsmedborgare.  

Följaktligen anser Säljö (2000) att människans tänkande och agerande inte kan 

förklaras ur ett biologiskt perspektiv. På så sätt kan man anta att ett barns sociala 

utveckling beror till stor del på vilka sociala kontexter den möter direkt eller indirekt 

                                                 

 

 

 

1
 I den här litteraturstudien innefattar begreppet ”social status” följande: Den position en person blir 

tilldelad som individ av den grupp eller sociala situation personen befinner sig i.  
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i sitt liv. Med andra ord kan ett barn uppleva och skaffa sig erfarenheter utifrån hur 

andra (t.ex. vårdnadshavare) agerar och hur hen talar till, busschauffören, frisören 

eller läraren och så vidare. Thornberg (2006) beskriver hur detta med ett annat ord 

kallas för ”modellinlärning” eller modellering. Det vill säga när man lär sig ett 

beteende genom att observera, imitera och identifierar sig med andra (a.a.). Till en 

början observerar man beteendet för att sedan börja göra likadant (Thornberg 2006). 

Hundeide (2006) beskriver hur vi som deltagare i ett socialt samhälle med gemensam 

kultur tillägnar oss tyst procedurkunskap om hur vi ska förhålla oss till olika 

personer och situationer. Sammanfattningsvis har elever olika sätt att bemöta och 

agera mot andra människor beroende på elevernas sociala bakgrund. De kontrakt 

som barnet tillägnar sig beror på hur deras omsorgstagare bemöter andra. Ett barns 

sociala utveckling beror alltså på de relationer som skapad till andra och att barnets 

jag formas av omgivningen. 
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2 BAKGRUND 
Den här litteraturstudien har valt att ta en närmre titt på hur elevers sociala status 

påverkar deras psykiska hälsa. Vilken status en elev tillskriver sig eller blir 

tillskriven i skolan beror på bland annat de normer och värden som skolan, läraren, 

skolklassen samt elevens jämnåriga skapat. Dessa normer och värderingar utgör en 

grund som har en stark påverkan på elevens självbild och sociala status.  Med andra 

ord beror elevens sociala status mycket på skolklassens dynamik och hur gruppen 

fungerar som enhet. Hur eleven ser sig själv och elevens självförtroende påverkas 

mycket av omgivningen, vilket kan antas ha en direkt koppling till elevernas 

emotionella och psykiska välbefinnande. Därför har vi valt följande teman att 

fördjupa oss i för att få insikt hur detta eventuellt kan påverka skolsituationen: 

Normen och värderingar, Relationer och kontrakt, Gruppdynamik samt Emotionellt 

välbefinnande. Dessa presenteras under rubrikerna 2.1–2.4 

2.1 Normer och värderingar 

I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidhemmet 2011 (Lgr11) och i 

läroplanen för gymnasieskola 2011 (Gy11) finns det ett stycke som behandlar de 

normer och värden som skolan ska arbeta efter och förmedla till eleverna. I Lgr 11 

och Gy11 står bland annat att under rubriken ”Grundläggande värden” att var och en 

som verkar inom skolan ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket 2011a, 2011b s.5). Vidare beskrivs 

hur varje elev ska låtas finna sin egen väg för att komma underfund med sin plats i 

samhället (a.a.). Det beskrivs även hur skolväsendet baserar sig på en demokratisk 

grund och den etik som ”förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” 

(Skolverket 2011a, 2011b s.5). Fortsättningsvis står det skrivet att utbildningen ska 

gestalta och förmedla solidaritet mellan människor och jämställdhet mellan kvinnor 

och män (a.a.). Även om detta är de övergripande normerna som skolan arbetar efter 

och ska förmedla till eleverna, har eleverna skapat egna normer och värderingar som 

råder på skolan. 

Elevernas normer och värderingar fungerar som ett regelsystem vad som är 

accepterat och oaccepterat beteende inom skolklassen/gruppen. Det kan finnas 

normer som alla eleverna omedvetet godkänt på skolan, i skolklassen och/eller i 

mindre elevgrupper. Ogden (1993) beskriver hur ordet ”skolklimat” har kommit att 

användas som term för att beskriva skolors ”miljömässiga” egenart. Fortsättningsvis, 

används ofta ordet ”skolklimat” som ett samlingsbegrepp för skolans fysiska och 

sociala miljö.  Han menar att skolor på samma sätt som individer fungerar olika och 

att varje skola har en egen särprägel (a.a.). Eftersom skolklimatet kan kopplas till 

elevresultat, värderingar och trivsel, menar Ogden (1993) att förståelsen för ett visst 

skolklimat kan ge insikt och förståelse för olika elevbeteenden. Med andra ord är 

skolmiljön starkt förankrat med skolans kultur dvs. de normer, attityder och 

värderingar som råder på skolan.  

Normer, attityder och värderingar kan variera från en skola till en annan, mellan 

olika skolklasser och elevgrupper. Enligt Thornberg (2006) finns det en rad olika 

normer även i klassrummet, vilka avgör vad man får och inte får göra, till exempel 

när man får prata och inte prata och hur man ska sitta och så vidare. Enligt 

Thornberg (2006) kan normer hamna i konflikt med varandra vilket skapar oro och 

osäkerhet hos eleven. Vilka normer som råder på en skola eller i en klass lärs snabbt 

av nya elever genom att observera handlingar och beteenden hos sina jämnåriga 
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(Evenshaug & Hallen 2001). En elev lär sig inte endast ett ämne på lektionerna utan 

förskaffar sig även en uppfattning vad läraren och de övriga eleverna tycker och 

tänker (a.a.). Vidare förklarar de att denna mer ”informella” aspekten av skolans 

socialisation ibland kallas ”medinlärning” eller ”den dolda läroplanen”. Evenshaug 

och Hallen (2001) menar att livet i skolsamhället och i klassrummet ”är av ett 

speciellt slag” som bidrar till barnets identitetsbildning och socialisation. Thornberg 

(2006) drar slutsatsen att man beträffande normerna i klassrummet kan göra en 

tredelad distinktion mellan ”(a) generella samhällsnormer, (b) generella 

klassrumsnormer, och (c) lokala klassrumsnormer” (Thornberg 2006, s.28). Alla 

dessa olika nivåer av normer påverkar elevens självbild och ”skoljag”, vilket kan 

resultera synliga effekter på elevens beteende och attityd till skolan, eftersom eleven 

inte enbart reflekterar över sin kunskapsinhämtning utan även vilken relation de har 

till varandra och till sin lärare (a.a.).  

2.2 Relationer och kontrakt 

Vi människor ingår i olika relationer med varandra, oberoende om de är närstående 

eller bekanta. Dessa relationer kallas utav Hundeide (2006) för kontrakt. Med 

kontrakt menas de synsätt och de förhållningssätt vi har till andra människor. Enligt 

Hundeide (2006) har vi ”förprogrammerade” kontrakt om hur vi ska bemöta och bete 

oss mot andra människor beroende på vilken kategori (närstående, bekanta etc.) de 

tillhör. Hur relationen utvecklas är avgörande ifall kontraktet har en gynnade eller 

hämmande inverkan för de inblandade personerna (a.a.). Till exempel kan kontraktet 

mellan förälder och barn antingen gynna ett barns utveckling så att det blir 

självständigt och framåtdrivande, eller hämma utvecklingen så att barnet blir 

beroende och osjälvständigt. Hur barnet utvecklas beror inte alltid på föräldrarnas 

medvetna process, utan hur barnet observerar och imiterar den enskilde förälderns 

position i det kontrakt hen har skapat med andra människor (a.a.). Enligt Hundeide 

(2006) så är det beroende på de erfarenheter man får genom sin uppväxt som 

kommer att prägla de sociala kompetenser man anskaffar sig. Om en person tidigt får 

en ledande roll i sin vänskapskrets eller i hemmet kommer denna position troligtvis 

följa med personen livet ut. En sådan människa kommer att känna sig säker i sin 

position och kommer kunna växa ännu mer på grund av detta, medan en person som 

inte är säker i sig själv troligtvis håller sig till vad den känner till (a.a.). Att inta en 

viss position i ett kontrakt behöver inte alltid vara positionen man egentligen tillhör. 

Men eftersom det är den position som har blivit framförhandlad under bildandet av 

kontraktet så är det den rollen man intar. Att hamna i en position man själv inte anser 

sig tillhöra resulterar i att man spelar en falsk roll vilket ofta händer barn, då de 

erhåller en lägre makt position än vad vuxna har (Hundeide 2006). Det handlar inte 

alltid om hur vårdnadshavare förhåller sig till barnet, eller vise versa, utan även hur 

läraren ser sin elev. 

Hundeide (2006) menar att när en lärare möter en elev kommer läraren att skaffa sig 

en uppfattning om hur eleven är, och hur den kommer att vara. Om då eleven inte gör 

någonting åt detta så kommer ett kontrakt att skapas mellan läraren och eleven 

oberoende elevens framtida förändringar. Det vill säga, om eleven i skedet av 

”förhandlingsprocessen” (innan lärarens definition blir permanent) inte gör något för 

att ändra lärarens syn på eleven så kommer läraren alltid att se eleven på det sätt som 

eleven uppfattades vid skapandet av kontraktet. Ett exempel på hur detta går till är 

om en lärare har en ”förlorardefiniton” på sin elev. Med ”förlorardefiniton” menas 

att man inte är villig att engagera sig i skolan och det är troligtvis så eleven kommer 
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att bete sig (Hundeide 2006). Detta är ingenting som alltid uttalas men i regel är det 

ett indirekt bemötande som läraren har till eleven. Eftersom läraren har en högre 

status än vad eleven har så är det oftast svårt för eleven att ändra lärarens syn. Till 

slut kan det resultera i att eleven inte engagerar sig i skolan och intar den 

”förlorardefinition” som läraren har tillräknat eleven (a.a.). Denna roll bekräftas inte 

endast av läraren utan kommer att anammas av de andra eleverna vilket resulterar i 

att eleven accepterar denna roll och i slut ändan se sig själv på samma sätt. Att 

hamna i en statisk position oavsett positivt eller negativ betingad, har troligtvis en 

inverkan på elevens utveckling och situation i skolan. Dessa definitioner kan 

anammas av andra personer i elevens liv och tillslut även av eleven själv (Hundeide 

2006). Med andra ord så formas ens personliga tolkning av en själv utifrån andra, det 

vill säga, vilka vi mött, och vilka vi kommer att möta i våra liv (a.a.). Således, 

påverkas eleven starkt av personer i dess närhet, vilket till stor del inkluderar elevens 

jämnåriga men även elevens lärare.  

2.3 Gruppdynamik 

När man tänker på en skolklass, tänker man oftast på tjugofem till trettio elever som 

blivit sammansatta till en enhet. I början utgör dessa elever inte mer än bara ”9A”. 

Men när dessa individer har skapat en relation till varandra, kommer skolklassen att 

känna en samhörighet och bilda en social enhet (Ogden 1993). Det finns en rad olika 

faktorer, så som lärarens attityd och elevernas intressen och förutsättningar, som 

avgör ifall skolklassen kommer att fungera som en social enhet (a.a.). Huvudsyftet 

med en klass är att den ska fungera, att alla trivs och att elevernas behov blir sedda, 

men så är inte alltid fallet. Enligt Ogden (1993) så är det elevernas tolerans för 

andras olikheter och likheter som spelar roll för hur skolklassen kommer arta sig, 

men även hur inställningen till skolan är bland eleverna. I en klass där dynamiken 

mellan eleverna inte fungerar kommer läromiljön att bli lidande (a.a.). Den läromiljö 

som gruppen skapar har kanske inte en speciellt stor påverkan på gruppen som 

helhet, men för den enskilde eleven kan läromiljön vara av yttersta vikt. Det vill säga 

att skolklassen eleven hamnar i kan vara avgörande för eleven (Ogden 1993). En 

skolklass kan antingen främja eller hämma elevens lärande, då skolklassen kan ha en 

övervägande positiv eller negativ inställning till skolan. Med andra ord, en klass kan 

ha en hög eller låg skolmässig funktion, och har eleven då en positiv inställning till 

skolan men hamnar i en skolklass med låg skolmässig funktion, kommer det att 

påverka elevens skolprestationer negativt (a.a.).  

När medlemmar av en grupp infinner sig i ett tillstånd av tillhörighet kan ”social 

loafing” uppstå (Thornberg 2006). ”Social loafing” innebär, att det skapas en 

motivationsförlust hos gruppens medlemmar. Om en skolklass har elever som 

uppvisar ”social loafing” kommer de resterande eleverna att höja sin egen prestation 

för att kompensera den ”loafing” som pågår i skolklassen. Thornberg (2006) 

beskriver hur detta ofta uppstår då eleverna känner sig otrygga i vad gruppen 

kommer att prestera och hellre skapar en situation då gruppens prestation skapar en 

trygghet som minskar social loafing. Vidare beskriver han att individuell utvärdering 

och bedömning minska risken för ”social loafing”. På så sätt visas att 

grupptillhörighet inte alltid har en positiv inverkan på elevens skolprestationer. 

Eftersom eleven kan inta ”social loafing” och förlita sig på att de andra 

klasskamraterna/gruppmedlemmarna kompenserar den enskilda elevens uppförande 

(Thornberg 2006). Att ha en grupptillhörighet kan även medföra att eleven värnar om 

att få stanna i gruppen, behålla sin status, och glömmer eller väljer bort att fokusera 
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på skolarbetet (a.a.). Vilken attityd som utvecklas i skolklassen kan, enligt Ogden 

(1993), ha samband med elevernas sociala bakgrund. Elever med en ostabil 

hemmiljö har en tendens att vara svaga i skolsammanhang, då de inte kan fokusera 

fullt ut på skolan. Dock menar han att den sociala bakgrunden inte behöver påverka 

inställningen till skolan. En elev kan ha en positiv inställning till skolan men får låga 

betyg på grund av deras personliga förutsättningar (a.a.). 

Då en grupp ofta utvecklas och under utvecklingen skapar nya normer för gruppen 

menar Thorberg (2001) att sammansättningen i skolklassen inte behöver vara statiska 

utan har möjlighet att utvecklas. Hur skolklassen såg ut vid läsårets start kan skilja 

sig avsevärt från hur skolklassen ser ut vid läsårets slut. Att en klass delas upp i 

mindre grupper är en vanlig företeelse. Elever hamnar i olika grupper beroende på 

intressen, inställning till skola och personlighet, denna indelning bildar en social 

rankning i skolklassen. Evenshaug och Hallen (2001) talar om fyra kategorier av 

social rankning, som är applicerbar på både barn och vuxna i deras sociala roll 

(vilken kategori man tillhör beror på om de blir accepterade av sina jämnåriga eller 

inte). De fyra kategorier som Evenshaug och Hallen (2001) presenterar är följande: 

”de populära, de avvisade, de negligerande och isolerade, samt de kontroversiella” 

(s.281). För att förtydliga vad detta innebär, har vi valt att ställa upp de olika 

kategorierna i punktform här nedan som baserar sig på Evenshaug och Hallens 

(2001) beskrivningar på sidan 281. 

 De populära: De karakteriseras utav att vara utåtriktade, vänliga, entusiastiska 

och igångsättande. De har en förmåga att skapa positiva sociala relationer. 

 De avvisade: Att tillhöra denna grupp betyder att man vill bli accepterad men 

avvisas av andra på grund av att man har ett bråkigt och omoget beteende. De 

hävdar sig ofta genom att bete sig aggressivt.  

 De negligerande eller isolerade: är ofta stillsamma, inte så aggressiv. Får inte 

sin vilja hörd och drar sig tillbaka för att hålla sig för sig själv.  

 De kontroversiella. De är som en mellangrupp, de är omtyckt av några men 

avvisade av andra. 

I dessa kategorier är det de negligerade samt de avvisade som är riskfaktorer. De 

negligerade är en riskfaktor eftersom de inte lär sig att göra sig hörda eller får det 

bemötande de vill ha. Medan de avvisade är en riskfaktor på grund av att de riskerar 

att få anpassningsproblem senare i livet, eftersom deras prestationer i livet inte 

kommer vara tillräckliga samt att de saknar ett stabilt socialt stöd. Vilken kategori 

man tillhör har barn och vuxna oftast en relativt klar uppfattning om. De som har 

svårigheter med att definiera vilken grupp de tillhör och hur deras sociala liv ser ut, 

är unga människor (Evenshaug & Hallen 2001). Om unga umgås med andra 

jämnåriga kan det bli lättare för dem att förstå och acceptera situationen de befinner 

sig innan de kan bli en del av vuxenvärlden (a.a.). På så sätt har den sociala statusen 

som eleven blivit tillskriven under skolåren en avgörande roll i elevens framtida liv. 

Trots elevens eventuella försök att byta ”kategori” beror det helt på gruppens 

villighet att acceptera den enskilde elevens försök till förändring. Enligt Thornberg 

(2006) så rättar man sig efter majoriteten i gruppen eftersom vi människor har ett 

behov att bli bekräftade. Detta resulterar i att man anpassar sina egna normer till 

gruppens normer och döljer sina egna ursprungliga åsikter om hur man bör tycka 

tänka och vara. Troligtvis resulterar detta i att en person anpassar sig efter 

majoriteten av gruppens normer och uppfattningar (a.a.). Thornberg (2006, s.54) 
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nämner Morelands och Levins modell för gruppsocialisation, där tre de faktorerna 

”värderande, känsla av samhörighet, roll övergång” behandlas. För att förtydliga 

följer en sammanfattning av dessa punkter här nedan:  

1. Värderande. Individerna i gruppen granskas utifrån vad de anses kunna 

tillföra gruppen, och om de passar in i gruppen. Skulle en eller flera individer 

i gruppen inte passa in, försöker man antingen anpassa individen så att den 

passar in, eller så utesluts den från gruppen. 

2. Känsla av samhörighet. Både gruppen och individen känner samhörighet. 

Samhörigheten uppstår när individen har accepterats utav gruppens 

värderingar. Samhörigheten innefattar även att individen är villig att anpassa 

sig efter gruppen och uppfylla deras förväntningar. Detta gör individen för att 

fortsätta vara en del av gruppen. 

3. Roll övergång. Under tidens gång förändras gruppen och dess individer. Det 

skapas förändringar i vad samhörigheten innebär och det skapar nya 

förväntningar på individen ifrån gruppen och nya förväntningar på gruppen 

ifrån individen.   

2.4 Emotionellt välbefinnande 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver hur undersökningar visar att lärare har 

bristfälliga kunskaper om samspelet och de sociala relationerna i skolklassen. Det 

kan bero på att majoriteten av de konflikter eleverna har inte tar särskilt stort uttryck. 

Thornberg (2006) menar att de flesta barn ofta löser konflikter mellan varandra på 

egen hand och utan att vuxna uppmärksammar dessa konflikter. Ofta resulterar detta 

i att vuxna tror att fysiskt våld är mer vanligt i barns konflikter än de egentligen är 

(a.a.). I skolans värld förekommer både konflikter som eleverna löser själva och 

konflikter som vuxna behöver involvera sig i. I skolan förekommer tysta och osedda 

konflikter men likaså synliga och fysiska konflikter. Mobbning är ett utav skolans 

största problem och påverkar den utsatta eleven inte endast fysiskt utan även 

psykiskt. Flera undersökningar som visar att socialt isolerade eller avvisade elever 

”uppvisar (eller kommer att få) psykiska problem” (Evenshaug & Hallen 2001, 

s.257).  Han förklarar att undersökningar visar att ungdomar är mer positivt inställda, 

har bättre självkänsla, är mindre nedstämda och ängsliga, och är mer sociala om de 

har nära vänner. Dessutom har elevernas ”skoljag” en stark koppling till självkänsla 

och självrespekt. Tillhör man då inte gruppen på grund av gruppens normer och 

värderingar och är socialt avvisad, har det med stor sannoliket en påverkan på den 

avvisades attityd mot skolan (Evenshaug & Hallen 2001).   

På så sätt finns det en möjlighet att elever som gör sämre ifrån sig i skolan, också 

mår psykiskt dåligt. Som tidigare nämnt, beskriver Evenshaug och Hallen (2001), att 

lärare inte har speciellt mycket kunskaper kring det sociala samspelet som försiggår i 

skolklassen. Men det behöver inte vara den enda andledning till varför lärare inte 

noterar alla ”tysta” konflikter som pågår i elevgruppen. Evenshaug och Hallen(2001) 

beskriver även att barnen utvecklar mer varierande och individuellt utformade 

uttrycks- och reaktionsformer med åldern. Detta gör att ”det är svårare att notera 

ångest hos barn högre upp i åldrarna” (Evenshaug & Hallen 2001, s. 204). Därför är 

det farligt att avvisa något som ”normalt” beteende hos eleverna vid 

konflikthantering, då det är svårt att registrera ungdomars emotionella reaktion. 

Eftersom ilska får en mer nyanserad, stabil och dämpad karaktär samt mer fokuserad 

på specifika personer och faktorer, är det lika svårt att se utsättaren som den utsatte 
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(Evenshaug & Hallen 2001). De verbala uttrycksformerna får på så sätt större 

betydelse, och med åldern blir barnets ilska mer målinriktad och precis (a.a.). 

Fortsättningsvis, beskriver de att elevers rädsla verkar öka under skoltiden. Rädsla 

som rör jämnåriga och andra sociala situationer. Barnen utvecklar även en större 

rädsla som har med prestationer i och utanför skolan att göra (a.a.). I takt med 

elevernas ålder ökar kunskapskraven, men att prestera bra i skolan behöver inte vara 

i linje med skolklassen eller elevgruppens normer, att inte göra något i skolan kan till 

exempel, ge mer status i situationer utanför klassrummet. Det beror helt på vad för 

inställning gruppens majoritet har eller gruppens uppfattade ledare har för inställning 

till skolan (Evenshaug & Hallen 2001).  

Om man tillhör en grupp är det inte enbart sig själv man tänker på utan även de andra 

som tillhör gruppen. Evenshaug och Hallen (2001) menar att barnets emotionella 

mognad har en direkt länk till barnets relationskompetens. Med relationskomptens 

menas att barnet kan samspela och samarbeta med andra på ett konstruktivt sätt samt 

kunna hantera andras känslomässiga reaktioner (a.a.). Thornberg (2006) beskriver 

hur barn och ungdomar som beter sig på ett prosocialt sätt, dvs. tänker inte bara på 

sitt eget bästa utan även på andras bästa, har även en tendens att” i större 

utsträckning formulera sociala mål som stödjer och stärker relationerna med andra” 

(Thornberg 2006, s.210). Barn och ungdomar som däremot beter sig aggressivt eller 

blivit avvisade av sina jämnåriga, tenderar att formulera mål som ”undergräver och 

skadar relationerna med andra” (Thornberg 2006, s.210). Vikten av att barnet ska 

kunna samarbeta och respektera andra, uttrycks i både Lgr11 och Gy11, att skolan 

ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (Skolverket 

2011a, 2011b). Dock finns det elever som istället för att skapa en stärkande relation 

till andra istället skapar destruktiva relationer till andra. Elever som har 

aggressionsstödjande föreställningar anser ofta att det är rätt att använda sig av 

aggression i olika situationer, och uppträder mer aggressivt än sina jämnåriga 

(Thornberg 2006).  

Men att dra en parallell mellan elever med aggressionsföreställningar och mobbning 

är inte fullt så enkelt. En amerikans studie som Thornberg (2006) tar del av, visade 

det sig att 45 % av pojkarna och 30 % av flickorna ansåg att mobbning har en positiv 

funktion. Med det menade eleverna att den utsatte lärde sig vad som är accepterat 

och icke accepterat beteende bland eleverna. Vidare uppgavs de vanligaste orsakerna 

till att man ansågs vara annorlunda, var klädsel, utseende, uppförande och sätt att 

prata (a.a.). Dessa faktorer påverkas direkt av de normer och värderingar som råder 

på skolan och bland eleverna. Vilket återigen knyter an till det faktum att skolor och 

elevgrupper skapar sig egna normer och värderingar. Uppfyller inte en elev gruppens 

normer faller den här personen utanför gruppgemenskapen dvs. blir social avvisad. 

Det behöver inte vara hela gruppens åsikt, utan det räcker med att den uppfattade 

ledaren anser att man är annorlunda eller avvikande från gruppens normer (Thorberg 

2006).  

I en sådan situation där majoriteten av gruppen eller ”ledaren” mobbar en annan elev, 

faller oftast de resterande eleverna under ett grupptryck med auktoritetspåverkan som 

gör att de deltar i mobbningen.  De som deltar är de som känner ett tvång från 

gruppen som är rädda att gruppen ska vändas emot dem. Dessa elever har ofta 

skuldkänslor över mobbningen, då de anser att det är fel (Thornberg 2006). Vidare 

förklarar han att offret som ofta utsätts för nedlåtande och negativa uttryck och kan 

komma att ta dessa negativa bilder och göra dem till sina egna om sig själv (a.a.). 
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3 METOD 
Enligt Forsberg och Wengström (2013)  baserar sig en systematisk litteratur studie på 

tidigare empiriska studier, att litteraturen som används är vetenskapliga 

tidskriftartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Att antalet studier som inkluderas 

i studien beror dels på vilka krav som ställts på studien samt vad författarna hittar 

(a.a.). Eftersom ovanstående punkter beskriver hur den här litteraturstudien kommer 

att utföras, kan den här litteraturstudien klassificeras som en systematisk 

litteraturstudie. Fortsättningsvis förklarar Forsberg och Wengström (2013) att en 

litteraturstudie är ett arbete i många steg. För att förtydliga dessa steg och vilken 

ordning de vanligtvis förekommer, upprättar Forsberg och Wengström (2013) en 

åttastegsplan. Alla åtta steg inkluderas i arbetet och utformandet av en 

litteraturstudie. Men endast tre utav dessa steg beskriver hur man samlar in data och 

hur den ska bearbetas.  

Steg fyra till sex förklarar hur en sök-och urvalsprocess kan utformas. Till en början 

ska man bestämma vilka sökstrategier och sökord som är fördelaktiga för studien 

(Forsberg & Wengström 2013). Vilka sökstrategier och sökord som valts ut för den 

här litteraturstudien redovisas under 3.1. Nästa steg är att utifrån de sökresultat man 

får identifiera vilka texter som är vetenskapliga i form av artiklar eller rapporter. 

Efter att avgränsat sitt sökresultat till vetenskapliga artiklar och rapporter, skall dessa 

kritiskt granskas. Med andra ord ska texterna kvalitetsbedömas och värderas för att 

avgöra vilka artiklar och rapporter som ska inkluderas i studien (a.a.). De 

vetenskapliga texter som valts att inkluderas i studien presenteras under 3.1.2 och de 

avgränsningar som gjorts redovisas under 3.1.3.  

3.1 Vetenskapliga texter 

Vid sökning av material valdes främst de databaser som baseras på akademiska 

avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar, främst inom pedagogik och 

psykologi. Vilket inkluderade främst ERIC,OneSearch,SwePub men även Libris, 

Web of Science, Pedagogisk forskning i Sverige m.fl. Hur sökprocessen har 

strukturerats och utvecklats presenteras, under 3.1.1, i flytande text. För utförligare 

uppställning av våra sökningar har dessa förts in i två tabeller. Bilaga 1 redovisar de 

sökord som gav något resultat medan i Bilaga 2 redovisas de sökord som inkluderats 

i sökprocessen men gav inte några träffar.  

3.1.1 Sökningarna 
I vår sökprocess har vi gjort tre större sökningsmoment, där varje moment 

inkluderade en rad olika sökord. Efter varje moment utvärderades sökprocessen och 

nya sökord inkluderades eller lades till för att öka möjligheterna att finna relevanta 

och tillförlitliga vetenskapliga texter. Dock valdes vissa sökord bort eller 

modifierades för att dessa ord tidigare inte genererat i något andvändbart resultat.  I 

dessa sökmoment inkluderades olika databaser samt svenska och engelska sökord, 

för att finna både nationell och internationell forskning.  

3.1.1.1 Första sökmomentet 
Eftersom vi sökte efter vetenskapliga texter som behandlade elevers sociala status i 

skolan, elev-elevrelationer, lärar-elevrelationer samt psykologisk hälsa. Vi sökte 

först i databasen ERIC, där man kan finna granskade vetenskapliga artiklar i fulltext. 

Detta var också de avgränsningar som gjordes under sökningarna i ERIC, dvs. 
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fulltext och ”peer reviewed”. Våra sökord under vår första sökning i ERIC, var 

följande: relation + classroom, vilket gav oss fyrahundra resultat, alla kunde inte 

läsas igenom men genom att granska de sextio första titlarna bland träffarna fann vi 

snabbt att majoriteten av träffarna var irrelevanta, vilket gjorde att endast sju valdes 

ut för närmare granskning. De som avvisades handlade om etnisk bakgrund, relation 

mellan universitet och industri samt föräldrar och elevers relation till skolan. Dessa 

avvisades därför de inte behandlade elev-elev, elev-lärarrelationer. Av de sju som 

valts ut, som handlade om olika apsekter om elev-elev, elev-lärarrelationer, valdes 

efter närmre granskning endast en artikel ut: Chang, L, Liu, H, Fung, K, Wang, Y, 

Wen, Z, Li, H och Farver, J. (2007). The Mediating and Moderating Effects of 

Teacher Preference on the Relations between Students’ Social Behaviors and Peer 

Acceptance. Vidare i vår sökning i ERIC sökte vi på: Classroom dynamic, vilket 

ledde oss till 95 resultat, och två texter valdes ut: Lee, Y-J. (2008). Who’s the boss? 

Young children’s power and Influence in an Early Childhood Classroom samt Reay, 

D. (2006). ‘I’m not seen as one of the clever children’: consulting primary school 

pupils about the social conditions of learning. De texter som exkluderades 

behandlade irrelevanta ämnesområden för den här studien så som “ELF” och andra 

instruerande texter riktade mot lärare.   

Vi sökte sedan i databaserna ”Utbildning och demokrati”, ”Pedagogisk forskning i 

Sverige” samt SwePub, med sökorden: relationsmedveten pedagogik, elevrelationer, 

klassrumsdynamik, skolrelationer. Vilket med våra kriterier (fulltext och granskade) 

inte gav några resultat. Vi valde därför att göra en ny sökning i SwePub med 

sökordet klassrumsklimat, vilket gav sex stycken träffar, och resulterade i en 

användbar artikel: Larsson, K. (2007). Samtal, klassrumsklimat och elevers 

delaktighet – övervägande kring en deliberativ didaktik. Därför valde vi att fortsätta 

söka på svenska sökord i databasen ONESEARCH, sökorden vi använde var: 

relation + klassrum. Dessa sökord gav oss ett enda resultat, men som var 

andvändbart och relevant: Östberg, V. (1999). Barn i klassrum. Kamratstatus, 

statusfördelning och psykiskt välbefinnande.  

3.1.1.2 Andra sökmomentet 
Vi hade lyckats få tag i fyra relevanta texter, men behövde fortfarande få tag i några 

till för att studien skulle vara utförbar. Efter att ha hittat källor till vår bakgrund, fann 

vi även nya sökord som eventuellt skulle ge oss några mer svenska resultat, så vi 

sökte i databasen ONESEARCH. Dessutom ville se ifall vi kunde hitta några 

vetenskapliga texter som behandlade huruvida elevresultat/betyg påverkas av 

elevernas sociala status i skolan, så blev våra sökord följande: klassrumsklimat, 

social+ skola, elev + skolresultat, betyg + elevhälsa. Eftersom sökorden inte gav 

några resultat, inkluderades mer generella sökningar, så som: betyg, måluppfyllelse, 

skolresultat. Men dessa gav inga resultat heller, eftersom ingen uppfyllde våra 

sökkriterier (fulltext och granskade).  

Vi beslöt oss för att gör en ytterligare sökning i ERIC, utifrån orden: Social 

acceptance + school, classroom + relationships, school + dynamic. Men detta gav 

oss inga resultat som uppfyllde våra kriterier då de texter vi fann handlade bl.a. om 

hur elever anpassar sig till skolan samt hur elever fungerar i stadieövergångar 

(Elementary to Junior High). 
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3.1.1.3 Tredje sökmomentet 
Under vår tredje sökning sökte vi i SwePub, med det generella ordet: respect. Som 

gav oss 1951 resultat, efter att ha valt kriteriet ”doktorsavhandling”. Därför valde vi 

att söka på: respect + school, vilket drog ner antal träffar till 282. Av dessa nästintill 

trehundra träffar, tittade vi återigen på de sextio första träffarna och vi kunde snabbt 

konstatera att majoriteten av träffarna inte berörde skolväsendet, elever, lärare eller 

psykisk hälsa.  Dock valdes en ut som ansågs relevant för studien: Hansson, S. 

(2012). Den nödvändiga osäkerheten-elevers perspektiv på respekt i relationer i 

skolan. Vi sökte även på ordet: classroom, som gav 207 träffar varav en valdes ut. 

De andra texterna som avvisades rörde bl.a. kemilektioner, språkbarriärer och 

uppgifter i skolan. Den text vi valde ut var: Einarsson, C. (2003). Lärares och elevers 

interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt 

lärares uppfattningar om interaktionen. 

Vi använde även ONESEARCH och sökte på orden: betyg + skola, psykisk ohälsa + 

skola, psykisk ohälsa + prestationer, vilka inte gav några resultat. Vi valde att även 

söka på några engelska ord: accepted or rejected + school över 100 000 träffar, 

därför modifierades sökorden till rejected in school+ peer acceptance + psychology, 

vilket istället gav 234 träffar. Därefter valde vi att titta på de 20 första träffarna för 

att se ifall något var relevant. De flesta texterna handlade enbart om olika sorters 

mobbning, men en utav träffarna stod ut eftersom den behandlade även en 

psykologisk aspekt kring elevers utanförskap i skolan. Artikeln som valdes ut: 

Garpelin, A. (2004). Accepted or Rejected in School. 

3.1.2 Presentation av valda studier 
De vetenskapliga texter vi valt att inkludera i den här litteraturstudien presenteras 

nedan:  

Chang, L m.fl. (2007). The Mediating and Moderating Effects of Teacher Preference 

on the Relations between Students’ Social Behaviors and Peer Acceptance. Studiens 

syfte var att bekräfta att en social process sker mellan lärare och elever samt 

jämnåriga som påverkar elevens status och relationer i klassrummet. Studien utfördes 

på 1,365 barn i Hong Kong och hur deras lärare uppfattade barnen. Resultatet 

bekräftade den tänkta teorin och kom fram till att det fanns två aspekter av lärarens 

påverkan på elevernas attityd till varandra. Man kan utifrån att studien endast 

namngett i vilken ort den utfördes och inte namnet på varken skola, lärare eller 

elever. 

Einarsson, C. (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av 

kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen.  Syftet 

med avhandlingen var att se vilka skillnader i klassrummet som bestämmer vilka 

elever som får/inte får lärarens uppmärksamhet och konsekvenserna av detta. 

Observationsstudien gjord i den här avhandlingen utreder kommunikationen och 

prestation i klassrummet utifrån könsroller, klasstorlek och ämne. Observationerna 

gjordes på 58 elevgrupper, 41 lärare och 1168 elever deltog i studien. Resultatet visar 

att hur interaktionen i klassrummet fungerar beror på ifall eleven är pojke eller flicka 

och ifall det är en manlig eller kvinnlig lärare. Dock understryks det att det finns fler 

faktorer som påverkar interaktionen i klassrummet. Einarsson nämner på vilken ort 

hon utfört sina observationer men tydliggör inte vilken skola, vilka lärare eller elever 

som deltagit i observationerna.  
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Garpelin, A. (2004). Accepted or Rejected in School. Artikeln syfte är att belysa, 

utifrån ett elevperspektiv, hur mobbning och utsatthet är en del av elevers 

skolvardag. Artikeln utgår från intervjuer gjorda på 62 elever mellan åldrarna 12-21, 

fördelat på tre tillfällen.  Det som Garpelin kommer fram till är att mobbning och 

diskriminering är en del av elevers skolvardag, och att det förekommer ofta inom 

elevens egen klass eller kamratgrupp. Garpelin får även en inblick baserat på 

elevernas utsagor att lärarna ofta är omedvetna om att elever är utsatta i skolan. De 

elever som intervjuats har getts fiktiva namn, vilken ort eller skola de går på nämns 

inte överhuvudtaget. 

Hansson, S. (2012). Den nödvändiga osäkerheten-elevers perspektiv på respekt i 

relationer i skolan. Avhandlingen syfte är öka kunskapen kring relationer i skolan 

utifrån hur elever definierar respekt. Hur elever visar varandra respekt och hur 

eleverna uppfattar respekt från läraren. Studien utgår från 21 gruppintervjuer med 69 

stycken 14-åriga elever. Intervjuerna visade att eleverna hade mer insikt i relationer 

och situationer som inte innefattade ömsesidig respekt. Den slutsats som Hansson 

gör är att respekt är en nödvändig faktor för att eleverna ska kunna skapa bra 

relationer i och till skolan. Hansson har valt att ge eleverna fiktiva namn, vilken 

skola eller ort som eleverna befinner sig nämns inte.  

Larsson, K. (2007). Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – övervägande 

kring en deliberativ didaktik. Avhandlingen syftar att behandla elevers tilldelade 

talutrymme utifrån sociala aspekter. Utifrån intervjuer och textunderlag från lärare 

och elever, påvisar avhandlingen att elever är medvetna om gruppering och orättvist 

fördelat talutrymme i klassrummet. Larsson låter ort, skola, lärare samt elever vara 

osagt.   

Lee, Y-J. (2008). Who’s the boss? Young children’s Power and Influence in an Early 

Childhood Classroom. Syftet med denna studie var att undersöka elev-elev och 

lärare-elev sociala relationer ur ett maktperspektiv. Att elever med ”definierad” 

ledarroll kan påverka maktfördelningen i klassrummet. Tre barn som ansågs som 

gruppledare av sina lärare observerades för att se hur dessa barns beteende påverkade 

de andra barnen.  Resultatet visade att det var läraren som hade en stor påverkan hur 

dessa barn utvecklade sin ledarroll. Det blev även tydligt att läraren antingen agerade 

aggressivt mot dessa elever i stundens hetta eller så lät läraren dessa barn agera utan 

tillsägelse. Lee nämner varken ort, skola, lärare eller elever som deltagit i studien.  

Reay, D. (2006). ‘I’m not seen as one of the clever children’: consulting primary 

school pupils about the social conditions of learning. Artikelns syfte är att belysa den 

ständigt pågående hierarki bland elever som är i ständig rörelse och hur detta 

påverkar elevernas möjlighet att utveckla ett gott lärande. Observationer utfördes i en 

klass på 26 elever varav utlåtanden från 21 utav dem inkluderas i studien. Eleverna 

som deltog i studien var barn mellan 8-9 år. Reay menar att det ofta är de mindre 

presterande och bråkiga eleverna som får mest uppmärksamhet från läraren. Men 

resultatet från Reays studie visade att även högpresterande och gott uppförande 

elever påverkas negativt av maktkonflikter som uppstår i klassrummet. Reay har valt 

att använda lärarnas och elevernas namn men utelämnar ort och skola.  

 

Östberg, V. (1999). Barn i klassrum. Kamratstatus, statusfördelning och psykiskt 

välbefinnande. Studien som presenteras i den här artikeln hade som syfte att visa 

sambandet mellan social status och psykisk hälsa. Studien var omfattande och 

inkluderade 13 932 barn fördelade på 524 skolor, i Aberdeen, Scotland. Resultatet 
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visar ett samband mellan antal vänner och ens psykiska hälsa. En elev som har 

många vänner har en mindre risk för att drabbas av psykisk ohälsa och vise versa. 

Östberg väljer att nämna den som studien utförs i, men nämner namnet på skola, 

lärare eller elever. 

3.1.3 Bearbetning och avgränsningar 
Efter varje sökmoment granskade vi våra sökord och hur användbara dessa var 

kopplat till den databas vi använt dem i. Antingen avvisades eller ändrades sökorden 

på grund av att sökorden resulterade i antingen få eller inga relevanta resultat. Vissa 

utav sökorden behölls trots att de gett dåligt med träffar, för att användas i en annan 

databas. Vissa utav de valda sökorden gav flera hundra träffar, men majoriteten 

behandlade inte det ämnesområde som vi valt att fokusera på. Dessa texter 

fokuserade istället på barn som fått en diagnos och hur de blev behandlade i skolan. 

Det förekom även texter som inte hade med skolan, lärare och elever att göra, eller 

social status och psykisk hälsa. Exempel på sådana texter, redovisade en 

enkätundersökning på dubbdäck i Stockholm eller hur unga mödrar upplever sin 

förlossning. Med andra ord, texter som inte hade någon koppling till skolväsendet 

eller elevers psyksiska hälsa.  

Under våra sökmoment, har vi inte funnit så pass mycket material så att vi behövde 

göra tydliga och stränga avgränsningar. Dock fick vi så pass många texter som till en 

början ansågs vara relevanta, men som sedan avvisades på grund av att vi funnit 

andra som tydligare relaterade till våra frågeställningar. Vi har med andra ord gjort 

en avgränsning bland våra utvalda texter, men antalet texter som ansågs relevanta var 

trots allt få.  

3.2 Etiska övervägande 

Vi har valt att basera våra etiska övervägande på de principer som antagits av 

Vetenskapsrådet (2011) och är enligt Ahrne och Svensson (2013) de forskningsetiska 

principer som svensk forskning baserar sig på. Som bland annat nämner att 

”människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov” 

(Ahrne & Svensson, s.31, 2013). Eftersom alla vetenskapliga publiceringar ska 

genomgå en etisk bedömning och basera sig på etiska principer, anser vi att de källor 

vi valt att använda är baserade på dessa. Även om dessa krav finns har vi valt att 

kritiskt granskat våra källors etiska övervägande. Vidare anser Forsberg och 

Wengström (2013) att alla vetenskapliga studier skall göra etiska överväganden. 

Under bearbetningen och granskningen av de åtta valda vetenskapliga texterna för 

den här litteraturstudien valde vi att se över de etiska övervägande respektive text har 

gjort. Efter att granskat de olika texterna och hur de redovisar sitt resultat, kan vi 

utifrån de principer om etiskt övervägande som råder enligt Vetenskapsrådet (2011) 

och som även presenteras av Ahrne och Svensson (2013), konstatera att alla texterna 

har ett etiskt förhållningssätt. Detta baserar vi på det faktum att alla författarna 

utelämna delar av informationen för att skydda de som deltagit i observationerna, 

intervjuerna och undersökningar som utförts.   

3.3 Metoddiskussion  

Att inkludera internationell forskning var ett medvetet val, eftersom de resultat vi 

fick i ERIC kunde ge svar på de frågeställningar som vår studie eftersträvar att 

klargöra. De internationella studier som inkluderas i resultatet visar att våra 
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frågeställningar är relevanta inte endast för svensk forskning utan även för 

internationell forskning.  Fortsättningsvis, kan man anta att resultatet blir mer 

trovärdigt när man inkluderar nationell respektive internationella studier. Våra 

resultat inkluderar vetenskapliga texter från 1999 och framåt, dock var detta inte en 

medveten avgränsning vi gjorde. Trots att vi inte gjorde en avgränsning i databaserna 

efter årtal, hade vi ändå bestämt att fokusera på nyare forskning, texterna skulle inte 

datera längre tillbaka än 1995. Studien baserar sig ändå på modern forskning då 

endast en är skriven på 1990-talet, resterande texter är publicerade under 2000-talet. 

De texter vi valt handlar om barn från tidig skolålder och framåt ända upp till 

gymnasiet. Trots att vi båda studerar till att bli högstadie-och gymnasielärare, ansåg 

vi att det är intressant att inkludera forskning gjord på yngre barn, eftersom alla 

skolerfarenheter ett barn anskaffar sig påverkar deras attityder mot och i skolan.  

I våra sökningar valde vi ut ett flertal varierande sökord för att försöka få så många 

träffar som var relevanta för vår studie som möjligt. Från en början var vår 

ursprungstanke att se hur social status påverkar elevers skolresultat- och prestationer. 

Men efter våra sökningar, insåg vi att empiri angående skolprestationer var 

obefintlig, valde vi att tänka om. Det resulterade i att vi ändrade vårt fokus på denna 

litteraturstudie till hur social status påverkar elevers psykiska hälsa. Trots denna 

ändring var det fortfarande svårt att hitta relevant empiri och våra sökord fick till och 

från bli mer generella för att få tag i mer empiri. Även om vi inkluderade flertalet 

databaser, som bl.a. Libris, Web of Science, Pedagogisk Forskning i Sverige m.fl., så 

kom de resultat vi valde ut, uteslutande, genom sökningar i ERIC, OneSearch och 

SwePub.  

Eftersom vi i vår sökprocess inte kunde granska alla träffar som våra sökord gav, 

utan tittade endast på de sextio första titlarna som mest, är det möjligt att vi gått 

miste om relevanta studier. Dock anser vi att eftersom sökningarna sorterades utav 

databasen efter relevans, ansåg vi att om att det inte fanns några relevanta 

vetenskapliga texter på de tjugo till sextio första träffarna, var antagligen de 

resterande träffarna mer irrelevanta än relevanta. Vi anser att de sökord vi valde ut 

var så pass varierande och tydliga att det urval som presenterades först i databasen, 

stämde till stor del överrens med vad vi ansåg som relevanta vetenskapliga texter. 

Detta baserar vi även på det faktum att ju längre ner i träfflistan vi kom, desto mer 

irrelevanta blev texterna.  

De källor som vi slutligen valde, kan vi med stor säkerhet anse som tillförlitliga, då 

samtliga klassificeras som vetenskapliga och har blivit granskade innan publikation. 

Eftersom de vetenskapliga texterna kunde kopplas till studiens frågeställningar kan 

man anse att dessa vetenskapliga texter var relevanta för studien. Utifrån detta anser 

vi att med hjälp av de vetenskapliga texterna har vi kunnat besvara studiens tre 

frågeställningar.   
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4 RESULTAT 
I resultatet ska enligt Forsberg och Wengström (2013) materialet bearbetas, 

analyseras och sammanställas, vilket är den sjunde punkten i den arbetsprocess som 

beskrivs för en systematisk litteraturstudie.  

Vår första frågeställning, Vad för faktorer påverkar en elevs sociala status i skolan? 

besvaras under 4.1. Vår andra frågeställning, Vad innebär en viss social status för 

eleven? besvaras under 4.2. Slutligen besvaras vår sista frågeställning, Hur kan 

social status i skolan påverka elevernas psykiska hälsa? under 4.3. Vi har valt den 

här uppdelningen av vårt resultat för att göra en tankeriktig progression från 

klassdynamik och social status till psykisk hälsa. Att vi har valt att behandla de olika 

aspekterna i den här ordningen är för att vi under vårt arbete insett att den sociala 

statusen beror på gruppen/skolklassens dynamik och att psykisk ohälsa beror mycket 

på självbilden och den enskilde individens sociala status. För att förtydliga detta, 

presenterar vi våra frågeställningar återigen här nedan. 

4.1 Faktorer som påverkar elevens sociala status 

Vilka elever som kommer att bilda en klass beror på många olika faktorer, till 

exempel, vilken förskola eller skola som man tidigare tillhörde, vart man är bosatt 

etc. Detta innebär att eleverna med stor sannolikhet kommer att hamna i en grupp 

beståendes av en blandning individer som man kommer mer eller mindre överrens 

med. Enligt Östberg (1999) kan en skolklass ses som en kombination av arbets-och 

kamratgrupp. Vidare beskriver hon hur grupptillhörigheten på många sätt är 

påtvingad och att det är svårt för en individ att byta grupp. Fortsättningsvis kommer 

det för vissa av gruppmedlemmarna ett officiellt medlemskap men ett inofficiellt 

utanförskap, då inte alla medlemmar respekteras som en del av gruppen (a.a.).  

Individerna i en grupp skapar olika relationer till varandra och Lee (2008) beskriver 

hur individer i klassrummet, som i vilken annan social miljö, skapar ett komplext nät 

av mänskliga relationer. Man får inte glömma att elever har olika bakgrund och 

förutsättningar som i kombination med de andra eleverna kommer påverka hur 

gruppen kommer att utvecklas. Vad för position en elev får i gruppen och hur 

elevens sociala status utvecklas beror ofta på elevens kläder, härkomst och intressen 

m.m. (Östberg 1999).  

Att elever är individer med olika förutsättningar och intressen är i många avseenden 

självklart, eftersom alla människor är unika. I vårt privata liv kan vi i större 

utsträckning välja vilka vi vill ha i vår närhet och umgås med. Men i 

skolsammanhang där eleverna blir placerade med en grupp andra individer, som man 

på sin fritid inte alls skulle umgås med eller försöka söka kontakt med, har eleverna 

inte mycket till val än att acceptera situationen. Larsson (2007) beskriver hur 

skolklasser, utifrån elevers egna utsagor, idag är väldigt uppdelade i mindre 

intressegrupper. Uppdelningen beror till stor del på elevernas fritidsintressen, men 

beror även på något som eleverna har svårt att sätta fingret på (a.a.). I sin intervju 

med en elev fick Larsson (2007) det här till svar: 

 ” ”De man känner för och har något gemensamt med det är de  

     man drar sig till … det är väl naturligt?” (Sebastian)”  

        (Larsson 2007, s.96) 

Vidare beskriver han hur grupperingar och uppdelningar i skolklassen inte behöver 

hindra eleverna från att tillsammans delta i klassrumsdiskussioner. Men han påpekar 
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dock att elevernas olikheter ofta hindrar dem från att utveckla nära relationer med de 

andra i skolklassen som inte tillhör ”intressegruppen” (a.a.). Utifrån intervjuer med 

gymnasielever kunde Larsson (2007) dra slutsatsen att eleverna kunde tillhöra 

samma klass i två till tre år utan att utveckla några närmre relationer. Det han kom 

fram till är att detta berodde på att eleverna hade hunnit skaffa sig olika erfarenheter, 

skilda vanor samt helt enkelt var olika som personer (a.a.). 

4.1.2 Relationer i och utanför klassrummet 
Att kunna skapa ett bra klassrumsklimat beror till stor del på läraren, då läraren har 

en maktposition i klassrummet. Trots att elever själva uttryckte vikten av lärarens 

roll i klassrummet, då de ansåg att läraren är den som kan påverka mest (Larsson 

2007), så har eleverna större inflytande på klassrumsklimatet än vad de själva tror. 

En elev beskriver hur läraren inte ser allt, då elever är respektfulla mot varandra i 

klassrummet men utanför klassrummet kan eleverna få ”pikar” över vad de sa i 

klassrummet (a.a.). Hansson (2012) beskriver hur eleverna själva definierar respekt 

utifrån att man få vara den man är och att man ska kunna uttrycka sina åsikter utan 

att andra påpekar felaktigheter. Att inte eleverna kan vara sig själva med 

skolklassen/gruppen gör att de inte känner sig respekterade (a.a.). I sin avhandling 

gör Hansson (2012) en distinktion mellan ”elev-elevrelationer med respekt” och 

”elev-elevrelationer utan respekt”. Med elev-elevrelationer med respekt, menar hon 

att eleverna har utvecklat en vänskapsrelation där eleverna även umgås utanför 

skolan eller är goda vänner i skolan men inte umgås utanför skolan. Medan elev-

elevrelationer utan respekt innefattar sårande och kränkande handlingar, till exempel, 

att eleverna kallar varandra för diverse sårande yttringar. Dessa relationer kantas 

även av bristen på ömsesidig tillit till varandra (a.a.). 

Dessa två relationsformer (med respektive utan respekt) är varandras poler, men det 

finns en zon mellan respektfulla och respektlösa relationer, som Hansson (2012) 

beskriver som vänskaplig distans. Elever visar vänskaplig distans till de skolkamrater 

de inte känner speciellt väl. Detta sker med elever som inte utvecklar en 

vänskapsrelation, men som de tvingas att ha en relation med eftersom de går i samma 

klass eller på samma skola (a.a.). Detta resulterar i att många elever har relativt 

passiva förhållningsätt till varandra och att de kan visa varandra respekt i de 

situationer där de måste samarbeta (Hansson 2012).  Elevernas sociala status och 

position påverkar hur de behandlar varandra (a.a.).  Eleverna kan inta olika 

maktpositioner, och de elever som utses som ledare kan influera sina skolkamrater på 

ett positivt eller negativt sätt. Lee (2008) beskriver hur, å ena sidan, hur ”unga 

ledare” kan leda andra barn till mer kreativa och intressanta lekar och höja nivån på 

diskussioner. Å andra sidan, kan dessa ”ledare” vara för dominanta vilket resulterar i 

att de andra barnen får mindre plats. De andra elevernas idéer och tankar får mindre 

utrymme och de tar i regel mindre initiativ (a.a.). Dock behöver eleverna inte vara 

utsedda ledare för att ta mycket plats i klassrummet utan kan på andra sätt ta för sig i 

klassrummet. Larsson (2007) beskriver hur många av de elever som är ”pratiga” ofta 

vet om det och medvetet håller tillbaka för att släppa fram sina klasskamrater. Lee 

(2008) beskriver vikten av lärarens attityd mot dessa elever, ”ledarna” eller ”de 

drivande”, eftersom detta påverkar hela skolklassens agenda. På så sätt faller mycket 

av ansvaret gällande klassrumsklimatet på eleverna och deras relationer till varandra 

trots lärarens betydande roll. 
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4.1.3 Läraren  
Som nämnt innan så anser elever att läraren har det yttersta ansvaret för 

klassrumsklimatet (Larsson 2007). Men klassrumsklimatet har också visat sig bero 

mycket på de relationer eleverna utvecklar till varandra (Hansson 2012). Hur 

elevrelationerna utvecklas beror på många olika faktorer, så som intresse, social 

status och position i skolklassen m.m., men även lärarens attityder och bemötande 

gentemot eleverna påverkar hur elev-elevrelationerna utvecklas. Chang m.fl. (2007) 

förklarar hur barnens sociala interaktion och status påverkas av deras relation till 

andra elever och deras relation till läraren. De relationer barnen formar till en 

skolkamrat beror delvis på hur pass mycket läraren tycker om eleven (a.a.) Chang 

m.fl. (2007) gör en distinktion mellan ”the mediating teacher” (den medlande 

läraren) och ”the moderating teacher” (den ledande läraren) och hur dessa skiljer sig 

åt beroende på hur eleverna anammar en lärare sociala preferenser. Den ”medlande” 

lärarens representerar den process där eleverna tar över lärarens åsikter angående de 

andra eleverna (vilka läraren gillar och ogillar). Den ”ledande” läraren står för den 

process där eleverna identifierar sig och anpassar sina åsikter efter lärarens 

preferenser. Chang m.fl. (2007) skildrar hur elevers popularitet bland eleverna 

överrenstämde till stor del med deras lärares åsikter och hur forskning antyder att 

elever och lärare tenderar att dras till samma elevegenskaper, så som ambitiös och 

prosocial (a.a.). Vidare förklarar de hur barn som tidigare blivit avvisade av sina 

kamrater som sedan blivit accepterad av sin lärare blir mer och mer inkluderad i 

gruppen över tid. Medan barn som inte blev accepterad av läraren föll ännu längre 

utanför gemenskapen (a.a.). 

Huruvida en lärares preferenser tar sig uttryck beror till viss del på elevens 

uppförande, till exempel, så visar en lärare mer öppet sitt ogillande av en elev som 

har oönskat beteende som tar sig uttryck genom aggressivitet än en elev som är 

”socialt tillbakadragen” (Chang m.fl. 2007). Social isolation är det ”negativa 

uppförande” som får minst uppmärksamhet från läraren, eftersom det inte stör till 

exempel instruktioner m.m. (a.a.). Vissa lärare kan till stor del uttrycka genom 

handlingar och attityder gentemot eleven som visar hur mycket en lärare ”tycker om” 

eleven. Hansson (2012) beskriver hur hans undersökning bland elever visade att 

majoriteten av eleverna visade stort missnöje över att läraren favoriserade vissa 

elever. Eleverna ville att läraren skulle vara neutral och inte visa vilka hen gillade 

eller ogillade i skolklassen (a.a.). Vidare beskrev eleverna att det syns tydligt vilka 

elever läraren favoriserar, vilket i deras ögon höjer vissa elever men samtidigt 

”sänker” andra (Hansson 2012). Man kan tänka sig att alla eleverna vill bli sedda av 

läraren och bli bemötta på samma sätt som sina kamrater.  

Einarsson (2003) beskriver dock hur lärare själva uttrycker hur de ger de aktiva 

eleverna mer utrymme, eftersom de anser att dessa elever är välgörande för 

skolklassen. Ofta ger dessa elever ”rätta” svar som läraren anser att resten av 

skolklassen kan lära sig av (a.a.) Fortsättningsvis, beskriver hon hur 

klassrumsinteraktioner ofta domineras av tre till sju elever, som är aktiva, svarar på 

frågor och begär ordet. Läraren riktar också sina frågor mot dessa elever, vilket lyfter 

fram ett urval av eleverna i skolklassen (a.a.). Einarsson (2003) beskriver hur dessa 

elever ofta uppfattas av lärarna som mer duktiga eftersom de deltar i 

klassrumsinteraktionen mer än de andra eleverna. Hon förklarar hur barn kan kallas 

”synliga” respektive ”osynliga” som avgör hur mycket uppmärksamhet barnet får. 

De synliga barnen är rörliga i klassrummet och/eller gör sin röst hörd i klassrummet. 
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De osynliga barnen drar ingen uppmärksamhet tills sig och märks knappt av 

(Einarsson 2003).  I en brittisk studie som Einarsson (2003) presenterar, så visar det 

sig att 50 % av klassrumskommunikationen består av individuell kontakt. Dock 

innebär detta inte att alla eleverna får en lika stor del av den individuella kontakten 

som läraren ger. I vilken utsträckning läraren kommunicerar med en enskild elev 

påverkas av lärarens uppfattning av just den eleven (a.a.).   

Sammanfattningsvis, så är elevernas grupptillhörighet till stor del påtvingad då 

eleverna inte har speciellt stor inverkan på klassens sammansättning. Det kan leda till 

att eleven hamnar i ett inofficiellt utanförskap. Vad detta utanförskap beror på, menar 

elever, är framförallt kläder, utseende och intressen. Vidare så påverkar elevernas 

olikheter även deras förmåga och vilja att skapa nära relationer till sina jämnåriga 

(Hansson 2012). Som i sin tur resulterar i att eleverna utformar olika former av 

relationer till varandra. Det finns elev-elevrelationer som innefattar respekt för 

varandra, men även relationer som saknar ömsesidig respekt. Det finns även elever 

som inte direkt skapar någon relation till andra elever, utan istället skapar en 

vänskaplig distans till varandra (a.a.). Hur eleverna förhåller sig till varandra 

påverkas i stor utsträckning av läraren, eleverna kan tydligt se hur läraren favoriserar 

och avvisar vissa elever. Detta gör att eleverna till viss del ändrar sin uppfattning 

efter lärarens beteende.  

4.2 Den sociala statusen inverkan på eleven 

Inom varje klass finns det en struktur av hur kamratstatusen ser ut. Alla elever är inte 

lika mycket omtyckta, vissa är mer omtyckta än andra, medan vissa inte är omtyckta 

överhuvudtaget (Östberg 1999). Positionen man får inom kamratstatusen ingenting 

man väljer själv, utan att placeringen man får i skolklassen bestäms av 

klasskamraterna, som baserar sig på vad skolklassen tycker om elevens 

personlighetsegenskaper (a.a.). Om en elev anses ha ett avvikande beteende eller är 

socialt undandragande blir eleven ofta fördelad en låg status.  Denna placering inom 

den sociala statusen kallar Östberg (1999) för en form av hierarki, och beroende på 

ens status hamnar man antingen högt upp eller långt ner i denna. Oavsett anledning 

till att man hamnar i en låg status bland de andra eleverna i skolklassen så har det 

med stor sannorlikhet en negativ inverkan på eleven. Hur de andra i skolklassen ser 

på eleven påverkar elevens självbild, men även elevens välbefinnande (a.a.). Ett 

enkelt sätt att få en överblick på statusfördelningen i en skolklass är att ge dem 

möjligheten att namnge några i skolklassen som de tycker om (Östberg 1999 & 

Chang m.fl. 2007). De elever som ingen har valt ses som de ”utanförstående”, elever 

med 2-3 val är ”accepterade”, med 4-6 val anses man vara ”populär” och om man får 

7 eller flera så är man en ”favorit” i skolklassen (Östberg 1999). Oberoende 

skolklassens storlek förekommer det uppdelningar och de kommer alltid finnas de 

elever som inte får någon röst. Det har visats sig vara en normalitet för en skolklass 

att i stort sett ha någon eller några som inte är ”accepterade”, medan någon/några 

elever blir valda av majoriteten av eleverna (Östberg 1999 & Chang m.fl. 2007). Om 

det skulle förekomma en ändring i denna klassnormalitet så skulle det vara att man 

uteslöt en favorit, medan de ”utanförstående” fortfarande skulle finnas kvar (Östberg 

1999). 

En ”bråkig” elev har till exempel två positioner som eleven kan hamna i, antingen 

som syndabock eller en ledare för skolklassen (Östberg 1999). Vem som utses som 

ledare till skolklassen bestäms efter att eleverna gjort en avkänning av skolklassen, 



20 

 

 

vilken typ av ledare som enligt eleverna skulle gynna skolklassen bäst. Eleven som 

utses till ledare för skolklassen får automatiskt en hög status. En ledarposition 

innebär att eleven har en hög status, är delaktig i vad som händer i skolklassen, men 

även att eleven på grund av sin status har möjlighet att påverka de andra elevernas 

beteende (a.a.). 

4.2.1  Elevers tankar kring hög respektive låg status 

Reay (2006) gjorde en undersökning i en skolklass med fokus på de som var högt 

respektive lågt placerade inom den sociala statusen i skolklassen och hur deras 

position påverkade deras identitet och inkludering i klassrummet. Reay (2006) ville 

att eleverna skulle ge exempel på vilka sorters status som fanns i skolklassen och 

placera sina klasskamrater därefter. När eleverna fick i uppgift att ge exempel på 

klasskamrater som de ansåg vara bättre än de andra gav de alla samma svar, vilket 

var de tre eleverna Navid, Melanie och Yussef. Dessa tre ansågs vara bättre och 

därför ha en hög kamratstatus i skolklassen (a.a.). Men de var även samma sak när 

det gällde vilka som var utanför, dvs. med låg status. Då var det de två eleverna Ong 

och Ali som ständigt nämndes (a.a.). Anledningen till varför Ong och Ali var 

”utanför” var enligt några elever för att de inte hade moderna kläder medan andra 

ansåg att det berodde på att de var väldigt tystlåtna. Även om de andra eleverna inte 

umgicks med Ong och Ali, bemöttes de ändå med respekt från majoriteten av 

skolklassen. De fanns även två elever, Nancy och Stephanie, som presterade bäst i 

skolklassen utifrån resultat men de värderades inte lika högt av de andra eleverna 

eftersom de endast ansågs vara ”smarta”. Med andra ord är Nancy och Stephanie 

högpresterande elever men inte socialt accepterade. Inom denna skolklass fanns det 

tydliga direktiv på hur man var tvungen att bete sig för att vara socialt accepterad 

(a.a.). Man kan vara smart, så länge det inte är det enda man är, man kan vara flickig, 

men inte för mycket, man kan heller inte vara för ointelligent, då det inte heller är 

accepterat. De flesta beteenden var accepterade så länge det fanns en balansgång, och 

denna balansgången var väldigt viktigt. Det var den balansgången som de tre 

eleverna, Navid, Melanie och Yussef, klarade av att hålla och därför var de också de 

mest omtyckta i skolklassen. Det var även skolklassens majoritetsuppfattning att 

dessa tre elever fick mest positiv feedback från läraren (Reay 2006).  

Det Reay (2006) påvisar med sin studie är att de finns stora sociala indelningar inom 

skolan och framförallt skolklassen och hur dessa indelningar påverkar elevernas 

sociala status. Trots den övergripande acceptans som fanns i skolklassen fanns det 

tydliga sociala uppdelningar. De sociala indelningar som visat sig finnas i skolklasser 

går emot de normer och värderingar som skolan står för (a.a.). Eleverna kunde enkelt 

avgöra vilka lever som ansågs vara de socialt bästa respektive socialt sämsta i 

klassen, vilket går emot skolans normer om att man ska behandla alla med lika värde. 

4.2.2 Utanförskap och mobbning 

I en undersökning som Hansson (2012) utfört om hur elever beter sig mot andra 

elever säger eleverna själva att de inte är elaka mot någon, men de erkänner att de 

drar sig undan från personer. Eleverna beskriver hur de aldrig inleder en dialog med 

dessa personer men de svarar på tilltal (a.a.). Trots att eleverna anser att de inte är 

elaka mot sina klasskamrater, så anser de att uteslutning är mobbning. Med andra 

ord, om en klasskamrat försöker bli accepterad i skolklassen eller en grupps 

gemenskap och blir nekad tillhörighet, så blir den utsatt för mobbning (a.a.). 
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Mobbning menar eleverna även innefattar att man är ”elak” genom att säga sårande 

kommentarer om någons personlighet eller de kläder personen använder (a.a.). 

Hansson (2012) beskriver hur det ofta beror på ensidig bristande respekt, dvs. när en 

person attackerar en annan person med kommentarer eller handlingar. Dock om 

eleverna inte har större kännedom om varandra markeras detta av tvåsidig/ömsesidig 

bristande respekt/tillit. På så sätt uppstår det ofta missförstånd på skolan och att man 

inte blir sedd som individ (a.a.).  

Garpelin (2004) menar att det finns både kollektiv diskriminering och individuell 

diskriminering. På den skola som Grapelin (2004) utförde sin undersökning fanns det 

en grupp som var utsatt för kollektiv diskriminering, det vill säga en utsatt grupp av 

elever var de som kom från landet. Det fanns en stigmatiserad skillnad mellan de 

som kom från landsbyggden och de som kom från förorterna. Eleverna själva ansåg 

att de var utsatta för diskriminering på grund av att de kom från landsbygden. Även 

om de från landsbygden inte kände varandra sedan tidigare skapades det en 

”samhörighet” mellan dem eftersom de hade någon att dela diskrimineringen med. 

Att tillhöra en grupp även om den var utsatt för kränkande behandling, var bättre än 

att vara utsatt som enskild person. Detta gjorde det, enligt eleverna, ”lättare” att stå 

ut med diskrimineringen eftersom de inte var ensamma om det (a.a.). Det finns inga 

givna riktlinjer om vad som är individuell diskriminering eller grupp diskriminering, 

utan det utgår ifrån hur personen själv uppfattar det (Garpelin 2004). 

 

För att summera, så bestäms en elevs sociala status till största delen av elevens 

jämnåriga. Hur andra i elevens omgivning ser på eleven påverkar elevens självbild. 

En elev kan ha egenskaper som är uppskattade av elevens jämnåriga men inte utav 

lärare och vise vers. Ändå menar elever att läraren ofta har en positiv syn på de 

elever som är ”populära” bland eleverna själva. Oberoende lärarens påverkan, så 

visar det sig att en elevs låga status ofta har en negativ påverkan och att hög status 

generar i positiva effekter för eleven. Det visar sig även att elever med låg status 

bland majoriteten ofta blir utsatt för mobbning eller diskriminering.  

4.3  Statusens effekt på elevens psykiska hälsa 

En person kan ha olika social status beroende på vilket socialt sammanhang den för 

tillfället befinner sig i. Ifall en elev har en låg position i den sociala hierarkin som 

råder på skolan, har elevens övriga sociala statusar i andra situationer (dvs. hemmet, 

fotbollsträningen etc.) inte lika stor betydelse (Östberg 1999). Detta beror på att den 

position man blir fördelad på skolan påverkar personens självbild så pass mycket mer 

(a.a.).  En elev med låg position i hierarkin på skolan har oftast inte många vänner i 

skolan, och konsekvenserna av detta blir att personen ofta inte heller har speciellt 

många vänner utanför skolan. Detta resulterar i att personen i fråga blir väldigt 

ensam. Positionen man blir tilldelad i skolan, oberoende placering i den sociala 

hierarkin, kommer med största sannorlikhet att påverka personens position i andra 

icke skolrelaterade sammanhand. Detta på att den tilldelade positionen har blivit 

välkänd för personen (a.a.). 

Den sociala statusen en elev blir tilldelad har stor betydelse för elevens psykiska 

välbefinnande. Östberg (1999) beskriver hur social fördelning har blivit en del av 

skolans sociala vardag. Fortsättningsvis att det är de ”icke accepterade” som utgör en 

större procent av de som lider av psykisk ohälsa, drabbar då inte enbart de som blir 

utanför utan hela klassen (a.a.). Trots att det inte alltid är en medveten process att 
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”frysa ut” vissa elever så registrerar eleverna själva vilka kamrater inte blir 

accepterade och på så sätt påverkas alla i skolklassen (a.a.). 

Sammanfattningsvis så har elevens position i hierarkin inom gruppen har betydelse 

för elevens självkänsla och självförtroende. Ens sociala position påverkar också ens 

sociala stöd och inflytande men även hur eleven lär sig att hantera de situationer som 

livet för med sig (Östberg 1999). Eleven antas anpassa sig efter den sociala status 

eleven blivit tilldelad, och om inte så kommer säkerligen de resterande i skolklassen 

se till att eleven anpassar sig. Slutligen är psykisk ohälsa är vanligare bland personer 

som är placerade lågt ner i den sociala hierarkin där den sociala statusen i skolan 

väger tungt. 

4.3.1  Psykisk hälsa beroende på social status 

Psykisk ohälsa är motsatsen till psykiskt välbefinnande. Med psykisk ohälsa menar 

man att personen är nedstämd, orolig, bedrövad eller bekymrad (Östberg 1999). 

Psykisk ohälsa, när det visar sig synligt, innebär att individen kan vara 

avståndstagande, aggressiv, osäker eller otrygg. Om ett sådant beteende skulle 

utvecklas hos en elev kommer det med stor sannorlikhet påverka elevens position i 

skolklassen (a.a.). Att det finns ett samband mellan en individs sociala position och 

dess hälsa är ett välkänt fenomen (Östberg 1999). 

Utanför skolan tillskrivs man ofta en social status utifrån inkomst och 

utbildningsnivå, medan man innanför skolans väggar tillskrivs en social status 

baserat på personliga egenskaper. För att förklara varför psykisk ohälsa uppkommer 

hos en individ brukar man se till individens sociala relationer utifrån vardagliv- och 

samhällspåverkan (Östberg 1999). Garpelins (2004) undersökning påvisar att de 

flesta människor har under deras skoltid på ett eller annat sätt blivit utsatta för 

diskriminering. Genom sina undersökningar har han stött på indikationer om att det 

förekommer diskriminering i skolan på många olika sätt. Vidare beskriver han att 

mycket fokus läggs på synlig diskriminering. I sin undersökning försöker Garpelin 

(2004) synliggöra hur det i gruppen som personen tillhör, i sina relationer till andra i 

gruppen, så väl gruppen i helhet förekommer ”osynlig” diskriminering. Den här 

sortens diskriminering får inte lika mycket uppmärksamhet som synlig 

diskriminering enligt Garpelin (2004). 

Individuell upplevd diskriminering är oftast sådant som de flesta utomstående inte 

kan upptäcka eller anser som obetydlig. Om det förekommer diskriminering inom 

ens egen grupp i skolklassen, är det ofta så att de andra som tillhör skolklassen inte 

bryr sig om vad som händer i just den gruppen. Ofta beror detta på att de är enbart 

fokuserade på sin egen grupp och att själva behålla sin plats inom sin egen grupp 

men även inom skolklassen (Garpelin 2004). Individuell diskriminering pågår ofta 

inom en grupp där det handlar om makt och popularitet, om vem som är ledaren och 

vem som är syndabocken. Som individer agerar vi utifrån två perspektiv av oss 

själva, det sociala och det personliga. Det sociala grundar sig på gruppgemenskapen 

medan det personliga, är hur vi ser oss själva oberoende vår omgivning. Med detta 

menas att vi formar oss själva för att passa in i gruppens gemenskap. En individ intar 

en personlighet beroende på vilka individen umgås med (a.a.). I Garpelins (2004) 

undersökning var det många elever som ansåg att de hade varit omtyckta i klassen, 

men som mer eller mindre ansågs obetydliga nu på grund av att ingen annan elev 

längre såg dem. I hans undersökning talar han om en flicka som var en accepterad 

medlem i en grupp, men att gruppen splittrades när de delades upp i olika 
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skolklasser. Trots att flickan ansåg att det var en fördel att hamna i samma klass som 

sin bästa vän, visade det sig snabbt att det inte var så. Bästa vännen skapade nya 

relationer i den nya klassen och de två var inte längre bästa vänner. Detta resulterade 

i att flickan kände sig utanför och ensam. Flickan kände att det inte var någon som la 

märke till att hon kände sig utanför, men det var så hon kände sig. Men 

diskriminering handlar inte om vad de andra ser eller känner, utan hur den utsatta 

personen uppfattar situationen (Garpelin 2004). Man kan endast anta att om en 

person känner sig kränkt utfryst eller mobbad och att situationen inte 

uppmärksammas av någon ansvarig, att elevens självförtroende och självbild 

kommer att påverkas negativt. Vidare kommer det med stor sannorlikhet att påverka 

elevens psykiska hälsa 

Östberg (1999) ville undersöka hur i pass stor utsträckning en individs psykiska 

välbefinnande kan kopplas till individens sociala status i skolklassen. I sin studie 

undersökte hon hur de sociala relationerna i en skolklass kan påverka elevens hälsa 

och framtid. Att hon valde att göra studien på elever i deras skolsituation, menade 

hon berodde på att eleverna spenderar mycket av sin tid och sitt liv i skolan. De 

sociala relationer man har under barndomen har långsiktiga konsekvenser (a.a.). 

Östberg (1999) påvisar genom sin studie att en elevs låga status bland sina jämnåriga 

eller att eleven inte ha några vänner kan i många fall relateras till psykiska besvär 

senare i livet. Dessutom beskriver hon att populära barn har påvisats utveckla ett 

bättre självförtroende. Därmed menar hon att det sociala samspelet som finns i en 

klass är av stor betydelse för personens nuvarande och framtida livssituation (a.a.). 

Garpelin (2004) beskriver hur en persons beteende i sociala sammanhang beror på 

personens bakgrund, sunt förnuft och hur deras nuvarande situation ser ut. Om man 

har varit med om en situation tidigare i sitt liv, ger det en erfarenhet om hur man ska 

tackla situationen om den skulle uppstå igen senare i livet (a.a.). Det Östberg (1999) 

och Garpelin (2004) menar, är att de sociala situationer en individ utsätts för, 

speciellt under skoltiden, har stor betydelse för individens framtida välbefinnande. 

Sammanfattningsvis, skolan har en tillsynes en stor påverkan på elevens självbild, då 

elevens sociala status i skolan väger tyngre än andra sociala situationer eleven vistas 

i. Får då eleven en låg social status i skolan har det påvisade effekter på elevens 

psykiska hälsa även i framtiden. Psykisk ohälsa kan ta sig olika uttryck, så som 

nedstämdhet, orolig och bedrövad, som inte alltid uppfattas av andra än eleven själv. 

Medan andra visar att de mår dåligt genom att vara aggressiv, osäker och otrygg, 

men som inte alltid förknippas av andra till psykisk ohälsa. Därför kan eleven vara 

utsatt för diskriminering utan att någon utomstående registerar detta, som Garpelin 

(2004) beskriver som individuell uppfattad diskriminering. En elevs position och 

situation i skolan har därför en stor effekt på elevens välbefinnande.  
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5 DISKUSSION 
Under rubrik 5.1, diskuteras vilka faktorer som påverkar elevens sociala status. Detta 

görs utifrån studiens resultat kopplat till bakgrund och teoretiskt perspektiv. Vidare 

diskuteras vad en social status innebär för en elev samt hur den påverkar elevens 

psykiska hälsa, under rubrik 5.2. Även detta utifrån resultat, bakgrund och teoretiskt 

perspektiv. Fortsättningsvis presenteras tankar kring pedagogiska implikationer 

under rubrik 5.3. Avslutningsvis ges några förslag på vidare forskning utifrån kring 

detta ämne, under rubrik 5.4.  

5.1 Relationer som formar elevens sociala status 

Skolverket förmedlar i läroplanerna de normer och värderingar som alla skolor i 

Sverige ska arbeta efter. Dessa normer och värderingar innefattar till exempel att 

personer inom skolan ska se till alla människors lika värde och respektera varje 

människas särart. Det vill säga att det ska finnas en solidaritetet på skolan. Reay 

(2006) menar däremot att eleverna skapar sina egna normer och värderingar inom sin 

klass och dessa går oftast emot de värderingar som skolan ska förmedla. Inom en 

skola råder ett visst skolklimat och det är till viss del detta skolklimat som präglar 

både elevernas skolresultat och värderingar. För att förstå elevernas beteende menar 

Ogden (1993) att man behöver ha förståelse för skolklimatet. Elever skapar ett 

beteende genom att imitera och observera andra, vilket i skolan ofta innebär att 

eleven observerar och identifierar sig med lärarens beteende (Thornberg 2006). Med 

detta i åtanke är det inte speciellt förvånande att elever grupperar sig och ser ner på 

andra elever, då lärare till stor grad beter sig på liknande sätt. Med detta menar vi att 

läraren indirekt eller direkt visar olika attityder till sina arbetskamrater och elever. 

Trots att läraren ska utgå från en demokratisk värdegrund så framkommer det ofta att 

läraren inte respekterar varje persons egenart, vilket leder till att även läraren avvisar 

vissa individer. På så sätt visar lärare eleverna ett beteende som inte är i linje med de 

normer och värderingar som skolan sägs följa. Förmodligen innebär detta att elever 

kan lättare och mer obemärkt dela upp sig i olika sociala grupperingar då det kan ses 

som ett accepterat beteende från elever och lärare. 

När dessa grupperingar skapas är det inte alltid ens egna val vilken grupp man 

kommer att tillhöra. Östberg (1999) beskriver hur grupperingar i en klass ofta är 

påtvingade. Man kan anta att vissa elever väljer vilken grupp de ska tillhöra beroende 

på intressen och liknande personlighetsegenskaper medan andra blir tilldelade en 

grupp. De elever som sannolikt kan välja vilken grupp de ska tillhöra har goda 

sociala egenskaper samt är omtyckt av de andra eleverna. De elever som inte kan 

välja en grupptillhörighet är följaktligen de elever som är minst socialt kompetenta 

och är socialt avvisade av majoriteten. Ytterligare finns det de elever som försöker 

att hamna i en viss social grupp, men som inte blir accepterad av just den gruppen. 

Detta beror på att en grupp ser till gruppen som helhet, och att alla som inkluderas 

måste tillföra gruppen något (Thornberg 2001). Blir då en person avvisad beror det 

sannolikt på att gruppen inte anser att den personen har något att bidra gruppen som 

helhet. Oavsett om gruppen är högt eller lågt rankad bland eleverna är det svårt att 

avgöra om en elev trivs i den gruppen den har hamnat i eller valt. Det som en lärare 

kan uppfatta som vald grupptillhörighet kan i många fall vara en illusion. En elev 

som tillhör en grupp behöver inte göra det på grund av eget val utan på grund av 

andra omständigheter. Dessa omständigheter bestäms ofta utav majoriteten och inte 

av eleven själv. På så sätt beror de mindre indelningar på klassen som helhet och 
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därmed förändras ofta de små indelningarna i takt med klassens möjliga utveckling. 

Grupperingar inte statiska utan förändras med skolklassens eller gruppens utveckling 

och förnyade normer (Thornberg 2001). 

På grund av dessa grupperingar är det inte säkert att alla eleverna i skolklassen 

skapar en relation till varandra. Larsson (2007) och Hansson (2012) påvisar genom 

sina undersökningar att elever kan gå i samma klass i flera år utan att skapa någon 

form av relation till varandra eftersom de inte delar några intressen. Hansson (2012) 

ser detta som en vänskaplig distans mellan eleverna i skolklassen. Om en lärare 

uppmärksammar detta kan läraren välja två tillvägagångsätt. Antingen låter läraren 

eleven alltid endast vara med sin egen grupp eller så försöker läraren att integrera 

dessa olika grupper med varandra, i hopp om att skapa en bättre relation mellan 

eleverna. Lee (2008) beskriver att klassrummet utgörs av ett komplext nät av olika 

relationer som ska fungera tillsammans. Ogden (1993) menar att hur relationerna 

utvecklar sig i skolklassen beror på elevernas tolerans för varandras olikheter och 

likheter.  Detta skulle man kunna se som att eleverna kan tillhöra ”9A” på klasslistan, 

via undervisning samt andra klassaktiviteter, men man tillhör inte skolklassens 

gemenskap, eftersom de resterande eleverna inte har accepterat en som den personen 

man är. Vidare kan elevernas tolerans öka eller minska beroende på gruppens 

sammansättning. Vissa elevers tolerans ökar då skolklassen består av många olika 

individer med olika behov och egenskaper. Andra elever minskar sin tolerans då 

gruppen är väldigt homogen och har tillsynes samma behov. De relationer som 

skapas i en skolklass innefattar för vissa av eleverna ett utanförskap trots att de är 

officiellt medlemmar av skolklassen (Östberg 1999). Med andra ord är det viktigt att 

känna av skolklassens sammansättning och ge eleverna möjligheten att utveckla sina 

relationer till varandra. Det är även viktigt att skolan gör sitt yttersta för att eleverna 

ska utveckla tolerans och öppenhet gentemot varandras olikheter, för att skapa en 

god lärandemiljö för eleverna. Att skapa en god klassgemenskap är viktigt eftersom 

det kan förekomma utanförskap inom gruppen och att de elever som inte tillhör 

gruppgemenskapen ofta får negativa erfarenheter av skolan.  

Hansson (2012) menar att relationer mellan elever kan skapas med eller utan respekt. 

De elever som deltog i Hanssons (2012) undersökning visar att det finns två typer av 

elev-elevrelationer, den med respekt och den utan respekt. De elev-elevrelationer 

som innehåller respekt beskrivs som ett vänskapsband mellan två elever, vare sig 

man umgås utanför skolan eller inte. De elev-elevrelationer som inte visar respekt till 

varandra, innebär ofta att eleverna utsätter varandra för sårande och kränkande 

handlingar (a.a.). Eleverna i Hanssons (2012) undersökning beskriver att respekt 

innebär att man får vara den man är och säga vad man tycker utan att andra ser ner på 

en. Men eftersom Larsson (2007) i sina intervjuer med elever fick intrycket av att 

elevers relationer inte alltid är genuina, så känner eleverna att de inte kan visa sin 

rätta personlighet. En elev kan visa en annan elev respekt i klassrummet, men utanför 

klassrummet försvinner respekten för den eleven. Vilket gör att eleverna ger 

varandra ”pikar” utanför klassrummet över saker som sker i klassrummet (Larsson 

2007). På så sätt kan man anta att elev-elevrelationer med respekt inte utesluter elev-

elevrelationer utan respekt och vice versa. Detta gör det svårare för lärare att se 

situationer för hur de egentligen är. Enligt Skolverket ska skolan sträva efter att varje 

elev ska respekteras för den de är, men enligt Reay (2006), Thornberg (2006), och 

Östberg (1999) finns det en social hierarki på skolan, som påverkar elevrelationer.  
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Den sociala hierarkin grundar sig i vad andra elever tycker om eleven själv och vad 

eleven tycker om sina jämnåriga. Enligt Reay (2006), Thornberg (2006), och Östberg 

(1999) är det inte enbart personligheten som avgör vilken position man får i hierarkin 

utan beror till största delen på en persons utseende, kläder och intressen. Att skolor 

präglas utav en social hierarki oberoende land och geografiskt område, är något som 

påvisats på många sätt genom de nationella och internationella studierna inkluderade 

i vårt resultat. Chang m.fl. (2007) och Östberg (1999) gör detta extra tydligt när de 

visar liknande resultat av att en social hierarki råder på skolor i både Hong Kong och 

Aberdeen, Scotland. Oberoende land eller geografiskt område är det eleverna själva 

som skapar de normer och värderingar som råder på skolan. På så sätt finns det alltid 

några elever som inte uppfyller dessa normer och värderingar, vilket resulterar i att 

vissa elever hamnar utanför gemenskapen. 

5.1.1  Skolans sociala hierarki 

Det är många faktorer som spelar in när den sociala hierarkin bildas, en stor faktor är 

elever- och lärares sociala bakgrund och erfarenheter. Människor agerar utifrån sina 

tidigare sociala erfarenheter som de anskaffat sig genom att observera och imitera 

andra människors sociala beteende (Garpelin 2004; Östberg 1999). Denna tanke är i 

linje med det sociokulturella perspektivet, som utgår ifrån att alla individer är sociala 

varelser som formas i möte med andra människor. Vidare beskriver Säljö (2000) att 

en person anpassar sitt sociala beteende efter situation och kontext.  Fortsättningsvis 

skapar människan enligt Hundeide (2006) vid första mötet med en ny social situation 

ett ”kontrakt” som senare kan råda i liknande situationer, med mindre anpassningar 

till situationen. Utifrån detta kan man anta att elever skapar ett ”kontrakt” med 

skolmiljön vid första mötet, som följer eleven genom hela skolgången. Eftersom det 

är svårt att bryta ett mönster man är van vid kommer dessa ”kontrakt” möjligtvis 

modifieras men med största sannolikhet behålla samma grundstruktur. Alla elever 

har olika social bakgrund och erfarenheter, vilket leder till att skolan innehåller en 

rad olika uppfattningar och attityder gentemot skolan. Det är elevernas olikheter som 

hindrar dem från att skapa nära relation till andra (Larsson 2007). Som 

sociokulturellt perspektiv menar formars vi utav de människor vi möter. Det är 

därför inte så konstigt att ens sociala position påverkar den personen man utvecklas 

till. 

Thornberg (2006) beskriver att barn formar sitt beteende genom att observera och 

imitera andra. I skolan är det läraren som ska agera som förebild och sätta ett gott 

exempel för elever att följa genom att förmedla en demokratisk värdegrund. Utifrån 

detta kan man anta att lärare då har ett stort inflytande på sina elever, då eleverna 

spenderar en stor del av sina liv i skolan. Changs m.fl. (2007) studie visar att lärare 

påverkar sina elevers åsikter och att eleverna tar efter lärarens attityd gentemot vissa 

elever. Det finns två olika sätt som eleverna kan efterlikna lärarens beteende 

gentemot sina klasskamrater. Eleven kan, antingen överta lärarens åsikter rakt av 

utan någon vidare eftertanke eller anpassa sitt beteende efter lärarens attityd 

gentemot elevens jämnåriga. Det är även troligt att elever observerar det beteende 

och attityder lärare har till sina kolleger (Chang m.fl. (2007). Vidare beskriver 

Einarsson (2003) och Reay (2006) hur eleverna ofta lägger märke till lärarens 

inställning till sina elever. Eleverna tycks se väldigt tydligt vilka elever som är 

omtyckta av läraren. Hansson (2012) förklarar att elever i hans studie, visade stort 

missnöje över att läraren tydliggör vilka elever som är favoriserade. Genom detta kan 

man anta att lärare inte alltid är så diplomatisk och neutral i sitt bemötande gentemot 
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eleverna, på de sätt som läraren förväntas att vara. En lärare ska se till varje elev och 

förmedla alla likas värde. Men om eleverna märker så pass tydligt vilka elever som 

läraren anser är lite ”bättre” än de andra, har detta med stor sannorlikhet en effekt på 

eleverna. Einarsson (2003) menar att av de lärare som hon intervjuat, är majoriteten 

medvetna om den favoritiseringen de gör och att det är ett medvetet val att ge dessa 

elever större utrymme i klassrummet. Vidare beskriver hon att lärarna gjorde detta 

val för att de ansåg att de gynnande resterande elever, då de elever de gav ordet ofta 

gav ett korrekt svar som de andra kunde lära sig av (Einarsson 2003). Huruvida detta 

verkligen är gynnande för eleverna kan ifrågasättas då det framkommer tydligt att 

eleverna ogillar lärarens favorisering. Lärarna motiverar deras beteende genom att 

påstå att eleverna gynnas kunskapsmässigt. Dock ställer vi oss frågande till hur 

mycket kunskap eleverna anskaffar sig genom att utmärka vissa elever, då eleverna 

uppmärksammar mer vem som får svara än vad svaret är.  

Östberg (1999) menar att det är de andra elevernas relation till just den eleven som 

väger tyngre vid formandet av den sociala hierarkin än elevens egen uppfattning. 

Dessutom beskriver Thornberg (2006) och Reay (2006) hur elever i skolan är 

medvetna om den sociala hierarki som råder på skolan samt dess påverkan. Eleverna 

vet att ens beteende är avgörande för vilken position man får i den sociala hierarkin. 

De har insikt i varför andra elever får den position de får, men har oftast inte 

självinsikten om hur ens eget beteende uppfattas av andra. I Reays (2006) 

undersökning talar eleverna om att man måste finna en balansgång i sitt beteende för 

att bli accepterad av andra. Det vill säga att man kan inte endast ha en egenskap utan 

måste anpassa sig för att kunna skapa goda sociala relationer. Både Thornberg 

(2006) och Reay (2006) möter elever som anser att den sociala hierarkin har en 

positiv effekt, då den lär eleverna vad som är accepterat och inte accepterat beteende. 

Detta stärks både av Hansson (2012) och Östberg (1999) då även de stött på liknande 

åsikter från eleverna. Den sociala hierarkin har en negativ effekt på alla som den 

berör (Östberg 1999). Man kan anta att detta beror på att eleverna skapar sina egna 

normer och värderingar som inte är i linje med de värderingar som skolan ska 

förmedla. Eftersom eleverna spenderar majoriteten av sin tid i skolan, är det troligt 

att den syn de jämnåriga har på eleven påverkar dess egen uppfattning om sig själv. 

Evenshaug och Hallen (2001) ser en koppling mellan elevens ”skoljag” och elevens 

själkänsla och självrespekt. 

5.2 Innebörden och effekterna av en social status 

Den position man får i skolan är inte något man väljer själv, ens sociala status 

påverkar hur man blir behandlad av sina jämnåriga. De elever som befinner sig långt 

ner är oftast avvisade medan de som är högt placerade är även väldigt omtyckta av 

både elever och lärare. Thornberg (2006) beskriver hur vissa elever har ett prosocialt 

beteende som stärker relationen till andra. Chang m.fl. (2007) anser att det är dessa 

elever som är mest populära eftersom de uppvisar ett uppskattat beteende, genom att 

sätta andra i främsta rummet. Däremot menar Garpelin (2004) att eleven värnar om 

sin egen position så pass mycket att andras situation inte reflekteras över. Positionen 

man blivit tilldelad i skolklassen värderas högt (a.a.). Detta kan man se som att 

majoriteten av eleverna inte skulle göra något som kan riskera deras egen position i 

skolklassen. Så även om en elev skulle vilja hjälpa en annan eller umgås med en elev 

från en annan ”status position”, förekommer detta med sannolikhet väldigt sällan. 

Eftersom eleven värnar för mycket om sin egen position. 
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Den sociala hierarkin påverkar alla inblandade oavsett position. Den ger ofta 

långvariga konsekvenser, vilket enligt studier har en stor påverkan på elevernas 

psykiska hälsa oavsett position. Dock är det bevisat att psykologisk ohälsa 

förekommer främst hos de elever som blivit tillskriven en låg position, eftersom 

dessa elever ofta blivit socialt avvisade av sina jämnåriga som resulterar i en negativ 

effekt på elevernas självbild. Eftersom en självkänsla och självrespekt har en stark 

koppling till hur man uppfattas i skolan kan den låga positionen man tillskrivs i 

skolan kan utveckla psykisk ohälsa hos eleven under skoltiden eller senare i livet 

(Östberg 1999; Evenshaug & Hallen 2001). Eftersom personer präglas av de sociala 

erfarenheter som de anskaffar sig är det troligt att dessa präglingar finns kvar hos 

personerna hela livet. De ”kontrakt” som en gång skapat är svåra att bryta. Det vill 

säga, de grupperingar som man en gång tillhörde kommer med stor sannorlikhet 

fortsätta att vara den gruppering man drar sig till resten av livet. Vilket resulterar i att 

liknande grupperingar som finns bland eleverna kan även förekomma hos lärare. Då 

man ur ett sociokulturellt perspektiv menar att barn formas utav deras omsorgstagare 

är det troligt att omsorgstagarnas attityd mot skolan återspeglas i barnets beteende 

och sociala samspel i skolan. 

Eftersom lärare och elever kan tänkas ha ett liknande beteende i hur de bemöter 

andra i skolmiljön kan det vara svårt för lärare att notera elevernas tysta sociala 

samspel. Evenshaug och Hallen (2001) tror dock att anledningen till att lärare är 

dåliga på att uppmärksamma osynliga konflikter bland eleverna beror på att lärare 

generellt har bristande kunskaper om elevernas sociala samspel i skolan. I skolan 

finns det både osynliga och synliga konflikter (a.a.). Det är dessa konflikter som 

utgör den mobbning som finns på skolan. Både Evenshaug och Hallen (2001) och 

Garpelin (2004) menar att det oftast är de synliga konflikter som läraren 

uppmärksammar mest, då dessa ofta uttrycks genom fysisk handling. Detta bero på 

att elever ofta löser konflikter mellan varandra utan att lärare eller vuxna ens 

uppmärksammat att det finns en konflikt (Thornberg 2006). Med tanke på att elever 

med låg status ofta får minde uppmärksamhet både ifrån eleverna men också läraren, 

är det större risk att konflikter som berör dessa elever inte heller får speciellt mycket 

uppmärksamhet. En sådan särbehandling, att inte se alla elever lika mycket kan 

tolkas som att läraren utför osynlig diskriminering. Einarsson (2003) delar upp en 

klass men de ”synliga respektive de ”osynliga” eleverna; De synliga eleverna gör 

ofta sin röst hörd i klassrummet, medan de osynliga barnen inte drar speciellt mycket 

uppmärksamhet till sig.  Beroende på om man är ett ”synligt eller ”osynligt barn 

avgör hur mycket uppmärksamhet barnet får (a.a.). Chang m.fl. (2007) 

vidareutvecklar detta beteende med att en socialt isolerad elev får minst 

uppmärksamhet av läraren då eleven inte är ett störande moment för undervisningen. 

Samtidigt får de elever som påverkar undervisningen negativt får mer 

uppmärksamhet från läraren i form av blickar och tillsägelser. Utifrån detta kan man 

se att lärare har svårt att uppmärksamma konflikter som sker mellan elever och att 

eleverna får olika mycket uppmärksamhet från läraren. En tillsynes liten konflikt från 

lärarens synvinkel kan egentligen vara en betydande konflikt från elevens perspektiv. 

Garpelin (2004) beskriver att diskriminering handlar om vad den utsatta personen 

känner och inte hur omgivning uppfattar situationen. 

Det finns ett klart samband mellan den sociala position eller status man får i skolan 

med hur elevens psykiska hälsa utvecklas.  Det är som en cirkel som är svår att bryta 

då man som elev blir tillskriven en social position/status utifrån hur man är som 

person, samtidigt som hur man utvecklas som person beror till stor del på vilken 
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social status man får. Både Östberg (1999) och Evenshaug och Hallen (2001) stödjer 

Garpelins (2004) teori, då även de har funnit ett starkt samband mellan social 

position och elevernas välbefinnande. Det psykiska välbefinnandets koppling med 

social position påvisas genom att för de elever som hamnar högt upp i den sociala 

hierarkin har det en gynnande effekt medan för de som hamnar långt ner kommer 

troligtvis få en negativ effekt i form av psykiska problem. 

5.3 Pedagogiska implikationer 

I resultatet har sambandet mellan elevers sociala status och psykiska hälsa påvisats 

genom empiriska studier och vilka de bidragande faktorerna är. För att förtydliga hur 

dessa faktorer samverkar och påverkar varandra har vi valt att presentera dessa med 

en figur (se figur 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Påverkande faktorer och samband kring eleven självbild 

Utifrån studiens resultat kan tre faktorer identifieras som har en direkt påverkan på 

elevens självbild och självrespekt, vilka är elevens relationer till andra, elevens status 

i skolan samt elevens psykiska hälsa. Hur den sistnämnda kommer att utvecklas 

beror till stor del på de andra två faktorerna det vill säga elevens relationer och 

sociala status. Vidare kunde vi utifrån de empiriska studier som presenteras i 

resultatet finna ytterligare faktorer i elevens omgivning som indirekt påverkar 

eleven, så som samhällets och skolans normer och värderingar, skolklimatet samt 

klassrumsklimatet 

 

Som visas i figur 5.1 är läraren centralt placerad. Läraren har fått i uppdrag av 

samhället att uppfostra demokratiska samhällsmedborgare. Huruvida samhällets 

normer och värderingar förmedlas beror till stor del på läraren och hur läraren agerar 

gentemot elever och arbetskamrater. Vidare så påverkar läraren skol – och 

klassrumsklimatet och skolklassen som enhet. Läraren har fått en central roll i 

figuren (se figur 5.1) eftersom lärarens medvetna och omedvetna påverkan har en 

central roll i elevernas sociala utveckling. Trots att läraren ska bemöta alla elever 

med lika respekt, har det framkommit genom de empiriska studierna att detta inte är 

en självklarhet. Vidare att elever snarare lägger märke till en särbehandling hos 

läraren. Vilket i Einarssons (2003) studie blir uppenbart, då lärare medvetet medger 

en särbehandling, som i deras mening är en fördelaktig sådan. Men hur fördelaktig 

den särbehandlingen egentligen är, kan ifrågasättas. Eleverna ogillar starkt den 
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särbehandlingen läraren ofta utför. Vilket leder att eleverna även ogillar de elever 

som blir positivt respektive negativt behandlade, som resulterar i att eleverna 

värderar varandra olika.  

Eftersom den sociala hierarkin är en tyst kraft som eleverna på ett obesvärat och 

nästintill naturligt sätt tillägnar och anpassar sig efter, är det svårt för en lärare att 

notera elevernas sociala samspel. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) och Garpelin 

(2004) är det oftast de synliga konflikterna som får mest uppmärksamhet i skolan. 

Därför måste lärare bli mer uppmärksamma på elevernas osynliga konflikter, trots att 

dessa är svåra att notera. Det är inte enbart konflikter som är osynliga, utan även den 

påverkan eleverna har på varandra. Att tillhöra en grupp påverkar inte enbart elevens 

psykiska välbefinnande utan även elevens syn på skolan. Beroende på vilken grupp 

man tillhör kan ”social loafing” uppstå inom gruppen och påverka elevernas attityd 

gentemot elever, lärare och skolan som helhet. På så sätt är det av stor vikt att läraren 

försöker ha insikt i de gruppindelningar som finns i klassen och hur attityderna inom 

grupperna påverkar eleverna. Detta är inte endast nödvändigt för att integrera 

grupperna utan även för att lättare kunna motivera eleverna som riskerar att hamna i 

”social loafing”. Genom att blanda olika grupperingar bland eleverna ger det därför 

eleverna inte enbart en möjlighet att öka sin tolerans gentemot andra utan även höja 

sin skolmotivation. 

 

Slutligen vill vi understryka att elevernas psykiska hälsa är en faktor som påverkar 

inte bara elevens skolgång, utan resultatet antyder till att det även kan påverka 

elevernas skolframgång. Resultatet visar att elevernas självbild påverkas så pass 

mycket av skolmiljön att det har en stark effekt på elevens attityd och beteende i 

skolan. De elever som får en positiv självbild under sin skolgång kommer med 

sannolikhet att gynnas av detta, medan en elev med negativ självbild under skoltiden 

istället hämmas. Vilket vi menar kommer sätta ett starkt avtryck i elevens 

skolmotivation. Eftersom resultatet starkt antyder att elevers skolmotivation och 

psykiska hälsa kan påverkas utifrån deras sociala status är detta något som läraren 

behöver uppmärksamma. Som tidigare nämnt är det av stor vikt att läraren inte 

enbart låter eleverna arbeta och socialisera sig med de elever de känner samhörighet 

med, utan även lär sig samarbeta med alla elever i klassen. Att läraren aktivt arbetar 

på ett sådant sätt skulle kunna motverka att de grupperingar som uppstår i en klass 

förblir statiska och resultera i att vissa elever hamnar utanför klassens gemenskap. 

5.4 Förslag på framtida forskning  

Som nämnt ovan, anser vi att elevers sociala status i skolan kan ha en effekt på 

elevens skolmotivation. Detta skulle kunna leda till att elevens skolresultat beror till 

viss del på vilken klass och status eleven hamnar i samt vilka lärare eleven möter. 

Därför vill vi föreslå att vidare forsking borde göras kring sambandet mellan elevers 

sociala status i skolan och elevernas skolmotivation, skolresultat och betyg.  

Annan forskning som kan utföras är att undersöka hur lärare arbetar med att 

förmedla de normer och värden som skolan skall främja. En sådan undersökning kan 

inkludera ett speciellt fokus på lärarnas indirekta och direkta handlingar och attityder 

gentemot eleverna och hur detta påverkar elevernas relation till varandra och skolan. 
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Bilaga 1 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

Utvalda 

ERIC Relation + 

classroom 

Fulltext och 

peer reviewed 

400 7 Chang, L et al. (2007). The 

Mediating and Moderating 

Effects of Teacher Preference 

on the Relations between 

Students’ Social Behaviors and 

Peer Acceptance. 

ERIC Classroom dynamic Fulltext och 

peer reviewed 

95 2 Lee, Y-J. (2008). Who’s the 

boss? Young children’s power 

and Influence in an Early 

Childhood Classroom. 

& 

Reay, D. (2006). I’m not seen 

as one of the clever children’: 

consulting primary school 

pupils about the social 

conditions of learning. 

ERIC Attitudes towards 

school 

Fulltext och 

peer reviewed 

271 2  

SwePub Respect Fulltext och 

granskade 

1951 oklart  

SwePub Respect + school Fulltext och 

granskade 

282 1 Hansson, S (2012). Den 

nödvändiga osäkerheten-

elevers perspektiv på respekt i 

relationer i skolan 

SwePub Classroom Fulltext och 

granskade 

207 1 Einarsson, C. (2003). Lärares 

och elevers interaktion i 

klassrummet. Betydelsen av 

kön, ålder, ämne och 

klasstorlek samt lärares 

uppfattningar om interaktionen 

SwePub Klassrumsklimat Fulltext och 

granskade 

6 1 Larsson, K.(2007). Samtal, 

klassrumsklimat och elevers 

delaktighet – övervägande 

kring en deliberativ didaktik. 

OneSearch Accepted or 

rejected + school 

Fulltext och 

peer reviewed 

100000 ?  

OneSearch Rejected  in school 

+ peer acceptance + 

psychology 

Fulltext och 

peer reviewed 

234 1 Garpelin, A (2004). Accepted 

or Rejected in School 

OneSearch Relation + klassrum Fulltext och 

peer reviewed 

1 1 Östberg, V. (1999). Barn i 

klassrum. Kamratstatus, 

statusfördelning och psykiskt 

välbefinnande. 
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OneSearch Social + skola Fulltext och 

peer reviewed 

52 0  

ERIC Social acceptance + 

school 

Fulltext och 

peer reviewed 

7 0  

ERIC Classroom + 

relationships 

Fulltext och 

peer reviewed 

238 0  

ERIC School + dynamic Fulltext och 

peer reviewed 

81 0  

Academic 

search elite 

Relationer i skolan Fulltext och 

peer reviewed 

3 0  

Onesearch Skola + resultat Fulltext och 

peer reviewed  

1 0  

Onesearch Mental health and 

school 

Fulltext och 

peer reviewed 

5 0  

Web of 

science 

Attitudes towards 

school 

Fulltext och 

peer reviewed 

707 0  

ERIC Classroom behavior Fulltext och 

peer reviewed 

520 0  

ERIC Classroom + 

dynamic + 

relationship 

Fulltext och 

peer reviewed 

378 0  

ERIC School + 

relationship 

 

Fulltext och 

peer reviewed 

3609 0  

ERIC School + dynamic Fulltext och 

peer reviewed 

78 0  

Onesearch Confidence + 

school + 

relationship 

Fulltext och 

peer reviewed 

8219 0  

SwePub Självförtroende + 

skola 

Fulltext och 

peer reviewed 

2 0  

SwePub Psykiskhälsa + 

skola 

Fulltext och 

peer reviewed 

4 0  
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Bilaga 2 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

Utbildning och 

demokrati 

Relationsmedvetenpedagogik Fulltext och 

granskade 

0 0 

Utbildning och 

demokrati 

Elevrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

Utbildning och 

demokrati 

Klassrumsdynamik Fulltext och 

granskade 

0 0 

Utbildning och 

demokrati 

Skolrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

Pedagogisk forskning 

i Sverige 

Relationsmedvetenpedagogik Fulltext och 

granskade 

0 0 

Pedagogisk forskning 

i Sverige 

Elevrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

Pedagogisk forskning 

i Sverige 

Klassrumsdynamik Fulltext och 

granskade 

0 0 

Pedagogisk forskning 

i Sverige 

Skolrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

SwePub Relationsmedvetenpedagogik Fulltext och 

granskade 

0 0 

SwePub Elevrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

SwePub Klassrumsdynamik Fulltext och 

granskade 

0 0 

SwePub Skolrelationer Fulltext och 

granskade 

0 0 

OneSearch Betyg + skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Psykiskohälsa + skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Psykiskohälsa + prestationer Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Klassrumsklimat Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Elev+ skolresultat Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Betyg + elevhälsa Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 
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OneSearch Betyg  Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Måluppfyllelse Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

OneSearch Skolresultat Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Academic search elite Skola and relationer Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Academic search elite Skola and status Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Elever + skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Psykologi and skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Psykisk ohälsa and skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Självkänsla + skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Självförtroende + skola Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

Onesearch Självförtroende + utbildning Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

SwePub Självförtroende + utbildning Fulltext och 

peer reviewed 

0 0 

 


