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Abstrakt
Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för högstadieelevers attityder kring social exklusion. Studien var delvis explorativ då möjliga intressanta
samband eftersöktes, men ambitionen var också att försöka bekräfta vad som
tidigare framkommit i kvalitativa studier kring samma frågor. Forskningsfrågorna var att undersöka i vilken grad eleverna generellt ser social exklusion som ett
problem, vilka attityder som är verksamma i den egna skolklassen samt att diskutera vad en eventuell diskrepans däremellan kan bero på. En enkätundersökning genomfördes i tre skolklasser i årskurs 9 (totalt 80 tillfrågade) i en storstadsskola. Svarsfrekvensen var hög (n = 75). Enkäten bestod av kvalitativa påståenden som skulle bedömas genom att respondenten satte ett kryss på en VA-skala
med ändpunkterna ”Ja, håller helt med” eller ”Nej, håller inte alls med”. Svarsfördelningarna redovisas i diagram. Slutsatsen dras att skoleleverna på ett generellt plan ser social exklusion som ett problem, i överensstämmelse med de värderingar som skolan ska förmedla. När frågorna handlade om den egna klassen
framträdde dock en mer komplex och varierad bild. I diskussionen framhålls vikten av att utgå ifrån barns perspektiv och det faktiska sociala samspelet som råder i en skolklass.
Nyckelord: attityder, enkät, grundskolan, kränkande behandling, mobbning, social exklusion, skolelever
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Introduktion	
  
Inledning
Skolverket (2009; 2011; 2013) har de senaste åren i flera rapporter på olika sätt
kartlagt och utvärderat resultaten av olika antimobbningsprogram. Viktiga byggstenar i ett arbete mot mobbning (och annan kränkande behandling) är att förebygga, upptäcka och åtgärda icke önskvärt beteende, samt att sätta in uppföljande insatser. I Skolverkets (2011) angivna definition av handlingar som klassificeras som mobbning ingår bland annat utstötning och utfrysning. Förebyggande
arbete kan minska mobbning och all kränkande behandling, men en annan viktig
beståndsdel är att faktiskt upptäcka den kränkande behandlingen. Det finns
många anledningar till varför vissa oönskade beteenden är svårare att upptäcka
än andra. När det gäller utstötning och utfrysning så kan skeendena vara ytterst
subtila, även beteenden som är medvetna och avsiktliga. Det finns också anledning att tro att det som för en utomstående betraktare ter sig som utstötning
och utfrysning kan ske utan direkt illasinnade motiv och till och med utan att det
uppfattas som kränkande behandling av någon av de inblandade parterna (Teräsahjo & Salmivalli, 2003).
I skolans uppdrag ingår att fostra eleverna utifrån en värdegrund som
bygger på ”respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skollagen, kap 1, §4)
samt främja ”elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skollagen, kap 1, §4).
Skollagen säger också att den som verkar inom skolan ska ”främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (Skollagen, 1 kap, §5). Det ansvar som skolan som institution har att leva upp till är
således obestridligt. Trots de ansträngningar som görs visar forskning att mobbning, trakasserier och kränkande behandling förekommer i ungefär samma grad
nu som när området först började beforskas på 1970-talet (Frånberg & Wrethander, 2011).
I denna studie är fokus högstadieelevers attityder till olika aspekter av att
någon eller några står utanför större delar av klassgemenskapen. Detta brukar
benämnas utfrysning, utstötning, att befinna sig långt nere i klassens sociala
rangordning/hierarki, att nonchaleras eller ignoreras, och så vidare. Valet av begrepp kan ofta ha att göra med vad som menas vara de bakomliggande orsakerna eller avsikterna. Här kommer begreppet social exkludering att användas för
att inbegripa alla former av utanförskap oavsett orsak eller avsikt. Genom att
kartlägga och beskriva attityderna förbättras förutsättningarna att diskutera på
vilket vis attityder kan vara ett hinder i det förebyggande och upptäckande arbetet.
Det finns flera exempel på forskning som gjorts de senaste 10 åren som
pekar på att förståelse för hur eleverna ser på social exklusion behövs. Regler
och värdegrunder som utgår ifrån ett vuxenperspektiv riskerar att bli verkningslösa om den sociala verklighet skolelever har att förhålla sig till bygger på helt
andra normer och värderingar (Bliding, 2004; Frånberg & Wrethander, 2011;
Davies, 2011). I denna studie avses därför att öka förståelsen för vilka attityder
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som finns bland skolelever kring social exklusion. En sådan förståelse skulle rimligtvis ge skolan bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag att arbeta förebyggande, upptäckande och åtgärdande mot social exklusion. Med denna utgångspunkt blir det angeläget att kartlägga i vilken grad skolelever överhuvudtaget ser på social exklusion som ett problem. Finns det skillnader mellan hur
skolelever ser på social exklusion när frågorna ställs på ett mer allmänt plan och
när den egna konkreta skolvardagen beskrivs?
Skolans uppdrag innebär inte bara att motverka mobbning och dylikt utan
också att se till att alla känner sig trygga, att jämlikhet råder och att alla har samma förutsättningar att lära. För att klara sitt uppdrag bör strategier utarbetas för
att komma åt även det som är svårt att sätta fingret på, såsom social exkludering.
Det finns forskning som pekar på att de mer diffusa formerna av mobbning och
liknande är ett minst lika stort problem som de mer påtagliga formerna (Almquist & Låftman, 2012; Almquist, 2014; Bliding, 2004). Mer forskning behövs
dock med det mer precisa syftet att ta reda på vilka villkor som råder för att kunna arbeta förebyggande mot social exkludering.
I föreliggande studie antas elevers attityder till social exkludering vara en
grundläggande förutsättning i skolans förebyggande och upptäckande arbete,
detta eftersom de regler och normer som skapats utifrån ett vuxenperspektiv i
skolan inte kan bli verkningsfulla utan förståelse för hur den sociala verklighet
eleverna faktiskt lever i ser ut (Bliding, 2004; Frånberg & Wrethander, 2011).
Detta kan ses som en spänning mellan att skolans styrdokument och handlingsplaner reglerar skolans verksamhet men inte tar hänsyn till barns perspektiv.
Styrdokumentetn utgår från ett vuxenperspektiv och från barns rättigheter, men
utan fördjupad förståelse för hur den sociala verkligheten fungerar för skolelever.

Bakgrund
Centrala begrepp och definitioner
Nedan diskuteras för studien viktiga begrepp och definitioner. Dessa begrepp är
social exklusion, mobbning, kränkande behandling och trakasserier och attityder.
Ovanstående begrepp ryms i här föreliggande studie i under social exklusion.
Dock är de enskilda begreppen vanligt förekommande tidigare forskning, styrdokument och för gemene man och behandlas därför under egna rubriker. Hur
social exklusion kommuniceras i enkäten till den aktuella målgruppen redogörs
dock istället för under metoddelen. Begreppet som användes i enkäten för att just
beskriva social exklusion var ”att vara utanför” eller ”att bli utanför”.
Social exklusion
I studier som behandlar någon form av socialt utanförskap bland skolelever används ofta termen social exklusion. Bliding (2004) och Frånberg & Wrethander
(2011) talar till exempel om att det finns många olika tänkbara förklaringar till att
någon står utanför gemenskapen i klassen. I dessa båda studier anses socialt
utanförskap som något mer komplext än vad som menas med utfrysning och utstötning i definitionen av mobbning. Social exklusion ses här som en lärandeprocess. I det sociala samspelet i klassen används klassmedlemmarna som resur-
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ser. Att stänga någon ute är ofta en strategi för att skapa samhörighet med andra.
I arbetet som hela tiden pågår med att skapa relationer till andra blir alltså att exkludera någon eller några ett verktyg för att stärka gemenskapen till andra. Sett
ur ett sådant perspektiv blir det inte relevant att söka förklaringen till exempelvis
mobbning i individuella egenskaper. Det är istället sammanhanget som blir intressant, alltså vilka förutsättningar för socialt samspel och lärande som skapas i
skolan i stort och varje specifik klass. Vilket perspektiv som anläggs för att betrakta olika former av beteenden som resulterar i social exklusion är också avgörande för att ens kunna upptäcka mer svårdefinierade former av utanförskap. Följande resonemang avser att belysa detta.
En av de åtgärder i ett förebyggande och upptäckande arbete som är beprövade och som Skolverket (2011) rekommenderar är rastvakt. Det innebär att ha
ett utarbetat schema för närvaro av vuxna på skolans lektionsfria tid samt att
kartlägga vilka områden på skolan som eleverna upplever som trygga respektive
otrygga. Genom en sådan åtgärd förbättrars avsevärt chansen att upptäcka och
även ingripa om någon till exempel knuffas eller verbalt hånas. Närvaron av
vuxna verkar även rent förebyggande. Däremot är det långt ifrån lika självklart
att ett rastvaktsystem ökar upptäckten av social exkludering. Låt säga att det på
skolgården står en grupp elever och hoppar hopprep. På ytan ser allt lugnt och
fridfullt ut. I själva verket kanske den elev som håller i ena änden av hopprepet
är hänvisad till att stå där hela tiden och snurra så de andra kan hoppa, men får
själv inte vara med på lika villkor. Ingen annan kanske tilltalar eller ens ser på
hen. En annan elev sitter istället på en bänk intill dem som hoppar hopprep och
läser en bok, till synes helt uppslukad, nöjd med tillvaron. Men egentligen är boken bara till för att att låtsas att man vill vara ensam och själv har valt det, kanske
till och med inför sig själv. Frågan är också i vilken grad skoleleverna själva skulle säga att någon är utfryst i ovanstående exempel? Hur, och till och med om, skolan i liknade situationer ska agera blir svår att svara på utifrån rådande lagar och
styrdokumnet. Bliding (2004) visar också att när vuxna utan verklig förståelse för
elevernas sociala samspel agerar för att hjälpa en utsatt elev kan det få motsatt
verkan. Även de vuxnas insatser används som resurser i relationsskapandet och
kan i själva verket förstärka den sociala exklusionen.
I denna studie används alltså istället för utfrysning/utstötning den något
mer heltäckande termen social exkludering. Däri ryms utfrysning, utstöting, att
vara utanför, ofta var ensam och även ett utanförskap som vuxit fram med eller
utan illasinnad avsikt från övriga. Valet av term har också betydelse för med
vilket perspektiv man närmar sig frågan. Här är ambitionen att se på problematiken mer komplext och mer beroende av kontext (skolan som social arena) än
vad till exempel ordet utfrysning ger utrymme till.
Mobbning
Den allmänt vedertagna definitionen av mobbning kommer till stor del från den
tidiga forskning som Olweus påbörjade i Skandinavien under 1970-talet. Han
lanserade ett antimobbningsprogram som kallas Olweusprogrammet. De teoretiska överväganden som låg till grund för programmet, liksom de effekter som
Olweus fann att programmet hade, redovisas i Olweus (1993). I korthet är
Olweus definition av mobbning något som sker mellan jämlikar och karakteriseras av obalans i maktförhållandena där offret är den svagare och förövaren den
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starkare. Mobbning är negativa handlingar som slag, sparkar, knuffar eller andra
fysiska handlingar mot den utsattes vilja. Det kan också vara hot, nedsättande
ord, hån, retsamma kommentarer och så vidare. Det kan också röra sig om handlingar av mer indirekt karaktär, till exempel att sprida rykten, göra grimaser,
frysa ut någon eller helt enkelt nonchalera någon. Mobbning i denna definiton
innebär alltså också att handlingarna begås med illasinnad avsikt (Olweus, 1993).
Det kan verka motsägelsefullt att definitionen talar både om att mobbning är
något som sker bland jämlikar men samtidigt handlar om en obalans i maktförhållandet. Rimligtvis innebär jämlikar i detta sammanhang att det handlar om
mobbning bland skolelever, inte till exempel mellan lärare och elever där en ena
parten från början har mer makt än den andra. I denna studie refereras till
mobbning i huvudsak som ett allmänt känt begrepp, samt att mycket av den
forskning som studien baseras på ankyter till mobbning. Den specifika definitionen som handlar om illasinnad avsikt har mindre relevans då föreliggande studie
förhåller sig till ett bredare synsätt på att vara utanför.
Kränkande behandling och trakasserier
De begrepp som numera förekommer i lagtextetrna är kränkande behandling och
trakasserier. Kränkande behandling är något som bara behöver ske en gång och
det viktiga är om det upplevs som en kränkning av den som blir utsatt, inte vilken avsikt som låg bakom (Skolinspektionen, 2010). Istället för att hänvisa till
mobbning säger skollagen att anmälningsplik uppstår när skolpersonalen får
kännedom ”om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling” (Skollagen, kap 6, §10).
Trakasserier är kränkande behandling som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna, kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder eller ålder (diskrimineringslagen, kap 1,
§5). Kränkande behandling som begrepp är för denna studie mer relevant än
mobbning. Begreppet täcker dock inte in alla de situationer där det förekommer
ett utanförskap som är så integrerat i den sociala vardagen att till och med den
som är utsatt har svårt att identifiera det.
Attityder
En attityd är en värdering av något eller någon, positiv eller negativ. Attityder
fyller flera funktioner och kan sägas förenkla individens process att förstå och
tolka sin omvärld (Eisele, 2003). På det kognitiva planet handlar det om att kunna avgöra om något är till fördel eller nackdel för de personliga målen, ett sätt att
strukturera intryck och upplevelser: ”de hjälper människor att maximera belöningar i miljön och minimera bestraffningar” (s. 77). I detta sammanhang blir alltså skolelevers attityder kring social exklusion ett verktyg för att förstå hur de själva konstruerar och förstår sin tillvaro.
Att se på social exklusion som ett problem
Denna studie kartlägger skolelevers attityder kring social exklusion. Ett sätt att
mäta attityderna och beskriva dem är att ta reda på i vilken grad attityderna ger
uttryck för att se social exklusion som ett problem.
Problem används här i den enklaste meningen att vara något som kräver en
lösning. Något som inte behöver lösas är inte heller något problem. Att till exem-
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pel ge uttryck för åsikten att de som är utanför i klassen har valt det själva och
trivs med det innebär följaktligen att respondenten inte ser utanförskapet som ett
problem. Att hålla med om att övriga elever ska bjuda med den som är utanför
ger istället uttryck för att se på utanförskapet som ett problem som bör lösas. I
forskningen kring olika former av kränkande behandling finns stöd för att skolelever har olika uppfattningar om just huruvida till exempel social exklusion är
ett problem (Bliding, 2004; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003). Som
ovan nämts så är det även vanligt förekommande att elever generellt ser kränkande behandling som ett problem samtidigt som samma elever har andra förklaringar till att någon är utanför i den egna klassen och att just de exemplen inte
ses som ett problem. En annan nyansskillnad kan vara att se på utanförskap som
ett problem, men att den som är utanför själv är orsaken till problemet och själv
har ansvar för att lösa det (Teräsahjo & Salmivalli, 2003).

Tidigare forskning
Konsekvenser av mobbning, kränkande behandling och utanförskap
Att utsättas för mobbning och kränkande behandling riskerar att resultera i
långtgående konsekvenser. De barn som är utsatta presterar generellt sämre i
skolan och får lägre betyg men har också långt senare i livet ökad risk för hjärtoch kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar och missbruk. Sociala skillnader som
lägre utbildning och sämre chans till arbete finns också. Även att befinna sig
långt ner i den sociala rangordningen i klassen är förbundet med ovanstående
konsekvenser, även om det kanske inte alltid upplevs som eller definieras som
mobbning, kränkande behandling eller liknande. Alla dessa negativa konsekvenser är belagt i longitudinella studier där data för en stor grupp människor
födda år 1953 angående status i årskurs 7 matchades med information från
slutenvården (Almquist, 2009; Almquist & Brännström 2012). Almquist & Låftman (2012) menar också med stöd av samma data att det finns belägg för att en
skolklass med en stor spridning i den sociala rangordningen påverkar alla i klassen negativt. En skolklass där det är mindre gradskillnad mellan den som anses
vara mest populär, alltså högst upp i den sociala rangordningen, och den som är
längst ner i samma rangordning ger bättre förutsättningar för alla.
Viktimiseringen, hur någon påverkas av att ses som och se sig själv som offer, kan pågå länge även efter att själva mobbningen eller den kränkande behandlingen upphört. En sådan process ger konsekvenser för självbilden och
framtida relationer och kan öka risken för till exempel depression och självmord
(Teräsahjo & Salmivalli, 2003). Även de som kan kallas mobbare, utsättare eller
förövare riskerar i högre grad att senare i livet utföra kriminella handlingar och
drabbas av psykisk ohälsa och svårigheter i relationer (Thornberg, 2011; Olweus,
1993).
Direkta och indirekta beteenden
Det är självfallet lättare att upptäcka om en elev regelbundet misshandlas fysiskt
av andra elever i klassen, eller om en elev ständigt är utsatt för verbala hån och
hot än det är att upptäcka att någon medvetet, eller omedvetet, med subtilare
medel stängs ute från gemenskapen i klassen. Därmed inte sagt att det alltid är
lätt att upptäcka även något så påtagligt som misshandel. Thornberg (2011)
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menar i sin forskningsöversikt över kvalitativ forskning gällande trakasserier och
kränkande behandling i skolan att de flesta relevanta, negativa beteendena oftast
sker i det dolda. Mekanismer som skuld, skam och rädsla kan göra att den som
är utsatt inte berättar för någon eller ens erkänner för sig själv att den är mobbad.
Forskningen kring mobbning och liknande beteenden har länge fokuserat på
sådant som senare har visat sig vara mer specifikt för pojkar än flickor. Frånberg
& Wrethander (2011) konstaterar i sin forskningsöversikt att pojkar ofta är mer
fysiska och direkta när de mobbar andra, medan flickor oftare mobbar genom
subtilare beteenden som att sprida rykten eller frysa ut någon. Många av de
åtgärder som arbetats fram mot mobbning har varit anpassade till pojkars mobbningsbeteende. På grund av detta har mer subtila former av kränkande behandling som social exkludering kommit i skymundan. Även om problematiken uppmärksammats på senare tid så finns en klar övervikt av forskning som behandlar
de mer direkta formerna av mobbning.
Elevernas definitioner och förklaringar
Thornberg (2011) redogör för hur elever själva ofta anser att det som vuxenvärlden definierar som mobbning eller kränkande behandling inte är det. Elever
själva förklara och rättfärdigar ofta kränkande behandling eller exkludering med
att den inte är så allvarlig, att den är självvald, den utsattes eget fel, och så vidare.
Eleverna själva anser alltså inte att den kränkande behandling som förekommer
är mobbning, även om den kvalar in som det ur ett vuxenperspektiv. Med hjälp
av kvalitativa gruppintervjuer med skolelever sluter sig Teräsahjo och Salmivalli
(2003) till att personer som blivit utsatta för ett relevant negativt beteende (till
exempel utstötning och utfrysning) själva ofta inte vill erkänna det som mobbning eller annan kränkande behandling. Att se sig själv som ett offer är kostsamt
både känslomässigt och psykiskt och därför fungerar andra förklaringar som ett
skydd (Thornberg, 2011).
Avsikter och orsaker
De resultat och slutsatser Olweus (1993) framförde i sin forskning kring mobbning fick stort genomslag, senare har dock en hel del kritik riktad mot Olweus
individualistiska förklaringsteorier framkommit. Åsikterna går också isär ifråga
om vad som är avgörande för om det är mobbning eller ej när det gäller hur ofta
mobbningen har förekommit och under hur lång tid. Tidigare har också vikt lagts
vid avsikt, alltså att de/den som utsätter har ont uppsåt. Numera är det den
utsattes upplevelse som är avgörande även i juridiska dokument (Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002; Frånberg & Wrethander, 2011).
Avsikterna och orsakerna till att utföra handlingar som ur ett vuxenperspektiv kan definieras som mobbning, kränkande behandling eller dylikt kan variera. Om skolelever medvetet och aktivt fryser någon ute, vilket enligt Olweus
definition är mobbning, föreligger kanske inte svårigheten att upptäcka något,
trots att ingen av parterna uppfattar det som mobbning. Om däremot utfrysningen (den sociala exkluderingen) sker utan någon egentlig avsikt att stöta ut
någon speciell person, utan som en del i en process att skapa tillhörighet där
vissa av nödvändighet utesluts, vad kan då avsikten sägas vara? Och frågan är
om det kan hävdas att avsikten är illasinnad. Som tidigare nämnts finns flera studier som argumenterar att sådant beteende som kan klassas som mobbning,
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kränkande behandling och trakasserier till stor del handlar om att just skapa en
känsla av gemenskap med några genom att exkludera andra (Tholander, 2002;
Frånberg & Wrethander, 2011; Bliding, 2004).
Kränkande behandling definieras som tidigare nämnts av den utsattes
upplevelse, avsikten bakom handlingen har underordnad betydelse. Om det förhåller sig så att inte ens den som är exkluderad ur gemenskapen på ett medvetet
plan, eller i alla fall inte skulle erkänna det, definierar situationen som kränkande
blir det svårt att från vuxet håll ta itu med problemet. Bliding observerade under
ett års tid en mellanstadieklass för att samla in data till doktorsavhandlingen
Inneslutandets och uteslutandets praktik (Bliding, 2004). Nedanstående citat ur
denna avhandling visar hur oerhört avgörande det kan vara hur skolan definierar vad som är mobbning och så vidare.
De handlingar som riktades mot Nelly, Andreas och Markus definierades
inte som ”mobbning”, varken av barnen själva eller av de vuxna, trots att de
utsattes för systematisk uteslutning från gemenskaper med de andra barnen,
liksom för verbala och fysiska kränkningar. Relationerna mellan dem och de
andra barnen i klassen skulle kunna beskrivas som ojämlika vad gäller fördelningen av makt, något som stämmer överens med kriterierna för en vedertagen mobbningsdefinition (Olweus, 1973, 1986, 1999). Det är emellertid
intressant att notera, att när Lisa och hennes föräldrar i början av höstterminen med kraft hävdade att hon ”mobbades” och uteslöts av Sanna och Caroline, så uppmärksammades det som ett problem. Läraren agerade snabbt
och ingrep med hjälp av en pedagogisk modell som ett relevant svar på ett
problem som identifierades i termer av mobbning. När man såg på situationen som ett mobbningsproblem fick detta alltså konsekvenser för hur
man bedömde och arbetade med barnens relationer med varandra. (s. 257)

När en elev själv säger sig vara utsatt för kränkande behandling finns ett batteri
av åtgärder att sätta in, skolan och lärare har ett uttalat mandat att ta itu med
problemet. I en situation där en elev uppenbart står utanför den sociala gemenskapen men ger sken av att vara nöjd med det, kanske också inför sig själv, saknas handlingskraft från skolans håll. Det finns inget att ta fasta på, inget direkt
och konkret oönskat beteende som sparkar och slag och inte heller någon uttalad
upplevelse att vara exkluderad.
Social exkludering kan alltså ses som ett större problem än att handla om
huruvida det finns en direkt avsikt bakom beteendet och/eller hur den som är
utsatt upplever det. Som ovanstående exempel visar räcker det inte som utgångspunkt för när skolan bör agera. Det finns alltså anledning att tro att strategier och
handlingsplaner som utformas utifrån en förståelse för vilka regler som gäller i
det sociala spelet som är elevernas vardag blir mer effektiva. För att kunna arbeta
aktivt med alla former av social exkludering måste även de mest svårfångade fenomenen definieras.
Att förstå och strukturera sin tillvaro
Hägglund (2007) beskriver hur mobbning ofta blir en så självklar del av skolelevers vardag att den blir banal, det vill säga de kan inte identifiera det som sker
som mobbning eftersom det ingår i deras sätt att strukturera och förhålla sig till
sociala processer på ett sätt som blir svårt att ifrågasätta. Mobbning kan också ses
som en del i den lärprocess som har med sociala processer att göra. Inkludering
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och exkludering kan alltså ses som ett sätt att lära sig skapa och strukturera
sociala sammanhang (Frånberg & Wrethander, 2011; Bliding, 2004).
Som tidigare nämnts är attityder ett sätt att strukturera sin tillvaro. Eisele
(2003) menar att attityder kan vara svåra att förändra eftersom de fungerar som
ett skydd ”från negativa känslor om en själv eller den egna gruppen” (s. 77). Attityder är inlärda och vilka attityder en person formar beror till stor del på vilket
bemötande denne får av sin omgivning samt av direkt erfarenhet (Eisele, 2003).
Barn och ungdomar som går i skolan förhåller sig till i alla fall två sådana,
ofta väsentligt skilda, omgivningar. Dels finns den mer privata sfären som kan
vara föräldrar, familj, vänner och dels befinner sig skolelever i omgivningen som
är skolan. Vilka beteenden, åsiker och attityder som premieras i de olika omgivningarna kan vara mycket olika, och kan ge upphov till två olika uppsättningar
spelregler. Denna studie intresserar sig både för de attityder som skolelever har
kring social exklusion på ett generellt plan och av de attityder som kan urskiljas
när den direkta upplevelsen av den egna klassen beskrivs. Tidigare forskning
(Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003; Frånberg & Wrethander, 2011;
Bliding, 2004) ger stöd för utgångspunkten att det sannolikt finns skillnader
mellan vilka attityder en individ kan ha kring social exklusion (och annan kränkande behandling) när frågorna ställs generellt eller när det handlar om konkreta
exempel från den egna skolvardagen. Till exempel finns det ofta uttryck för starka åsikter mot mobbning i samma elevgrupper som inte identifierar relevanta beteenden i den egna klassen som mobbning. Även elever som säger sig ha varit utsatta kan samtidigt mena att det inte var mobbning, inte på riktigt (Teräsahjo &
Salmivalli, 2003).
Barnperspektiv och ur barns perspektiv
Bliding (2004) redogör i sin avhandling för viktiga och distinkta skillnader mellan ett barnperspektiv och att se något ur barns perspektiv. Ett barnperspektiv handlar om barns rättigheter och behov, om hur vuxenvärlden i olika sammanhang i
samhället påverkar barns verklighet och förutsättningar. Att däremot försöka
förstå något ur barns perspektiv innebär att sätta sig in i barns verklighet. Författaren betonar vikten av att förstå hur (skol)barn hela tiden omtolkar och använder sig av de ramverk och förutsättningar som de vuxna på skolan ger dem. För
att skolan ska kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller allas lika värde, demokrati, trygghet och så vidare måste förståelsen för hur de sociala strukturerna skapas och byggs utgå ifrån barns perspektiv. För att kunna påverka de
ibland oönskade situationerna och sociala processerna som är elevernas vardag
bör alltså barnets perspektiv vara utgångspunkten. Bliding (2004) målar upp flera
belysande situationer från sina observationer. I flera olika fall gavs eleverna möjlighet att välja en samarbetspartner i projekt eller uppgifter, denna möjlighet användes av barnen i arbetet med att skapa relationer genom att aktivt välja bort
någon. Författaren observerar flera tillfällen då lärare ingripit och försökt hjälpa
en utsatt elev vilket har skapat en situation som de andra eleverna kunnat nyttja
för att ytterligare markera sitt avståndstagande. Eftersom de vuxna på skolan
inte har inblick i och förståelse för hur barnens relationsarbete fungerar utifrån
barnens perspektiv, har de till stor del inte möjlighet att varken upptäcka eller
förändra situationen för dem som är utsatta.
Bliding (2004) argumenterar för att det inte heller räcker med att fråga barn
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efter deras upplevelse för att verkligen inta barnets perspektiv. Att inta barnets
perspektiv innebär att forskaren strävar mot att förstå barnets upplevelse och att
”framställa tillvaron så som den ter sig för barn” (s. 19). I forskning kring till
exempel social exklusion i skolan med intervju som metod är påverkan av forskarens närvaro och frågor ställda med en vuxens förståelse alltför stor. Det kan
också vara problematiskt att ett sådant tillvägagångssätt endast belyser hur barnet tänker och resonerar kring något, inte hur barnet agerar och faktiskt konstruerar sin tillvaro. För att verkligen inta barnets perspektiv bör forskaren intressera
sig för vad ”barn visar eller snarare gör i specifika situationer” samt ”betrakta(s)
barn som medkonstruktörer av och i sin egen tillvaro snarare än som informanter
om sin omgivning och om sina liv” (s. 20).
Resonemanget är viktigt och har en stor poäng: det finns en skillnad mellan
faktiska handlingar och hur man tänker och resonerar kring sina egna handlingar.
Genom att observera skolelevers handlingar i skolmiljö får forskaren större möjlighet att sätta deras tankar och resonemang i en kontext och på så vis i större utsträckning inta barnets perspektiv. Det saknas inte heller forskning kring kränkande behandling ur barns perspektiv så som Bliding (2004) vill definiera det,
alltså att metoden är avgörande för huruvida barnets perspektiv synliggörs (se
till exempel Teräsahjo & Salmivalli, 2003; Frånberg & Wrethander, 2011). De metoder som används är ofta kvalitativa, såsom observationer eller gruppintervju.
Dock kvarstår problemet med att forskaren även i en observation i något skede
anlägger ett vuxenperspektiv när hen ska tolka och förstå barnets handlingar.
Reflektion över tidigare forskning
Den tidigare forskning som här presenterats pekar på att fördjupad förståelse
kring social exkludering ur barns perspektiv behövs. Ett sådant perspektiv behövs
för att det i förlängningen skulle öka insikterna om svårigheterna som finns med
att förebygga, upptäcka och åtgärda denna form av kränkande behandling.
Om skolelever definierar relevanta beteenden på ett annat sätt än vuxna,
oavsett om det sker medvetet eller omedvetet, kommer detta att försvåra upptäckten av beteendet. Det betyder att ökad förståelse för skolelevers attityder
kring ett från vuxet håll oönskat beteende eller kring en oönskad situation avsevärt borde öka chanserna att upptäcka samma beteende, eller situation, samt att
förebygga uppkomsten av dem.
I föreliggande studie har forskningsfrågorna har för att täcka in både de
attityder som kommer till uttryck vad gäller hur skolelever ser på social exklusion när frågorna ställs på ett mer allmänt plan och vilka attityder som kan
urskiljas när frågorna är direkt kopplade till den egna skolklassen.
Som tidigare nämnts finns en övervikt av forskning kring de mer direkta oönskade beteendena bland skolelever. Det har alltså också visat sig att direkta beteenden oftare tas i bruk av pojkar än av flickor. Om denna obalans i kunskapsläget har en tydlig genusorsak (alltså forskning utifrån en manlig norm) eller om
det helt enkelt beror på att det beteendet är mer synligt ska här vara osagt. Dock
ger denna slagsida utrymme för vidare forskning kring de mer subtila formerna
av mobbing och annan kränkande behandling. Intresseområdet för denna studie
är alltså social exkludering oavsett om det handlar om pojkar eller flickor.
Witkowska och Gillander Gådin (2005) utforskar vilka beteenden som karakteriseras som sexuella trakasserier av kvinnliga högskolestudenter. Datain-
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samlingsmetoden var enkät. Författarna noterar att samtidigt som rapporteringen av för sexuella trakasserier relevanta beteenden var hög, var andelen respondenter som identifierade sig själva som offer för sexuella trakasserier förhållandevis låg. Denna diskrepans tolkas att till stor del bero på den stora psykologiska kostnad det innebär att se sig själv som offer. Författarna ser också två
andra starka påverkansfaktorer till att faktiskt identifiera och erkänna relevanta
beteenden som sexuella trakasserier, nämligen graden av allvar i de sexuella trakasserierna samt att kunna prata med och få stöd av vänner. Witkowska och
Gillander Gådins studie kring sexuella trakasserier har givit vägledning och stöd
till här föreliggande studie om attityder kring social exklusion och diskussion
som nedan görs utifrån insamlade data. Även om sexuella trakasserier och social
exklusion skiljer sig åt på många vis så finns även likheter. Som tidigare nämnts
finns samma ovilja (och orsaker därtill) att erkänna sig själv som offer för social
exklusion (och all kränkande behandling) och att se relevanta beteenden som
social exklusion, och det är på samma sätt svårighetsgraden av den kränkande
behandlingen (och huruvida den är direkt eller indirekt) som är avgörande för
hur den definieras. I här föreliggande studie kring social exklusion har forskningsfrågorna utformats med stöd av tillvägagångssättet och fynden i Witkowska och Gillander Gådins (2005) studie.
Det är svårt att argumentera för att en enkätundersökning skulle kunna beskriva tillvaron ur barns perspektiv utan den forskning som redan gjorts (och
presenterats under rubriken Tidigare forskning) med mer kvalitativa metoder.
Med stöd av den kunskapen är dock ambitionen här att kartlägga skolelevers
attityder kring social exklusion med enkät som datainsamlingsmetod och därigenom urskilja på vilket sätt attityder kan ge uttryck för den faktiska sociala
verklighet och det sociala samspelet ur just barns perspektiv. Skolelevers attityder kring social exklusion kan sägas vara ett mer konkret uttryck för hur de konstruerar och förstår delar av den sociala verkligheten i skolan (se Eisele, 2003 för
attityder som ett sätt att strukturera och förstå sin omvärld). Att genom en enkät
kunna bekräfta de fynd som tidigare gjorts med kvalitativa, resurskrävande och
ibland etiskt besvärliga metoder vore mycket värdefullt.

Syfte	
  
Syftet med denna studie är att kartlägga och fördjupa förståelsen kring högstadieelevers attityder angående social exkludering. De specifika forskningsfrågorna som studien tar fasta på är:
1. I vilken grad ser eleverna generellt på social exkludering som ett problem?
2. Vilka attityder kan urskiljas bland eleverna när det psykosociala klimatet
i egna klassen beskrivs?
3. Går det att finna eventuella samband och påverkansfaktorer i det insamlade materialet, och i så fall vilka?
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Metod	
  
Ansats
Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden får betydelse för vilka forskningsfrågor som kan besvaras. Epistemologi eller kunskapsteori handlar om kunskapens natur och om hur kunskap nås. Är kunskap objektiva fakta som vi inhämtar endast genom våra sinnen eller är kunskap en förståelse och tolkning av
något som är avhängigt av sin kontext? Ontologiska antaganden hänger tätt samman med detta i och med att man frågar sig vad som faktiskt finns (Alvesson &
Sköldberg, 2008; Bryman, 2011).
En fråga som drar det till sin spets är om verkligheten består av entiteter
som är stabila och oberoende av det mänskliga medvetandet eller om vi människor skapar och konstruerar världen och verkligheten i vårt medvetande. En diskussion som ställer ytterligheterna mot varandra skulle lätt kunna bli absurd,
men i vissa specifika frågor kan ställningstaganden få avgörande betydelse. Dessutom behöver inte dessa ställningstaganden vara strikt förbundna med vilken
metod som används för att samla in data, något som ofta antas i diskussioner där
begreppen kvalitativ och kvantitativ används i mer mångtydig bemärkelse än
’numerisk’ och ’icke-numerisk’ (Bryman, 2011).
I denna studie undersöks attityder till social exkludering. Varken attityder
eller en komplex social process som exkludering ses här som något stabilt eller
som hårda fakta. Utgångspunkten här är i allra högsta grad att både attityder och
exkludering beror på kontext och människor som meningsskapande varelser. Ett
positivistiskt förhållningssätt, som ofta förknippas med så kallat kvantitativ
forskning, innebär att man intresserar sig för de data som är mätbara och försöker se lagmässiga samband i syfte att finna kunskap som är objektiv. Med så
kallat kvalitativ forskning menas ofta att själva tolkningen är ett viktigt inslag genom hela forskningsprocessen. Kvalitativa ansatser anses ofta passa bäst för samhällsvetenskaplig forskning just för att den ofta behandlar processer som sker
mellan människor i en kontext och där påverkan är komplex och svårtydd. Även
om kvantitativ och kvalitativ inriktning kan ses som motsatser så är en kombination av dessa i själva verket mycket vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning (Patel & Davidsson, 2011).
I föreliggande studie används enkäter som bygger på kvalitativa påståenden där insamlade data sedan kvantifieras. I diskussionen anläggs till vis del en
tolkande ansats då ambitionen med enkäten också är att avgöra i vilken grad
högstadieelever ser social exklusion som ett problem dels på ett mer generellt
plan, och dels vilka attityder som faktiskt verkar i det sociala samspelet i skolvardagen.
Vid bearbetningen av enkätsvaren finns ett delvis explorativt inslag som
anknyter till forskningsfråga 3, nämligen då möjliga samband mellan olika faktorer har undersökts utan att det funnits någon ambition att undersöka alla tänkbara samband, och utan att det funnits några i förväg specificerade hypoteser
avseende eventuella samband. Sådan explorativ dataanalys bör förstås tolkas
med särskild försiktighet (Kerlinger & Lee, 2000, s. 217; jfr Borg & Westerlund,
2006, s. 381ff).
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Urval
Valet att undersöka attityder under vårterminen i årskurs 9 har två skilda men
viktiga skäl. Det ena är av etisk natur och har att göra med i vilken ålder det anses vara tillrådligt att tillfråga en person under 18 år utan målsmans medgivande
(Hermerén, 2011). Detta val medför naturligtvis även praktiska fördelar så som
att inte behöva fördröja processen med att också måsta samla in målsmans
medgivanden. Det avgörande skälet har dock en mer vetenskaplig grund. Visserligen är mobbning och annan kränkande behadling mest frekvent i mellanstadieåldern (Eriksson et al., 2002). Dock ger kränkningar som pågår under lång tid de
allvarligaste konsekvenserna (Almquist & Låftman, 2012; Almquist, 2014) och är
dessutom mycket svårare att bryta (Sharp et al., 2000). Chanserna för en person
med låg social rang och starkt befäst utanförskap att kunna ändra sin position är
alltså liten när klassen har kommit till årskurs 9. Det vill säga attityderna i klassen kring utanförskapet har förstärkts under lång tid. Det blir alltså intressant att
göra undersökningen med denna åldersgrupp. Dessutom har mer sannolikt en
mognad uppnåtts som gör det möjligt att reflektera kring sina egna uppfattningar och åsikter.
Urvalet kan också sägas vara ett bekvämlighetsurval då de skolor som kontaktades var fanns i uppsatsförfattarens geografiska närhet vilket avsåg att underlätta att praktiskt genomföra undersökningen (Bryman, 2008). Det visade sig
dock vara mycket svårt att få respons från tillfrågade rektorer. Tidpunkten påverkade förmodligen viljan att delta negativt då vårterminen är en mycket hektisk tid i skolans värld generellt, och i årskurs 9 speciellt (jfr Ejlertsson, 2005, s.
30). Till slut etablerades kontakt med en rekor via personliga kontakter.
Enkäten delades ut i tre klasser, totalt 80 elever i årskurs nio på en grundskola i ett storstadsområde. Som ovan redogjorts för så saknar stickprovet helt
slumpmässighet vilket självfallet är en brist. Dock är stickprovet relativt omfattande, 80 tillfrågade och med hög svarsfrekvens, 75 ifyllda enkäter, vilket här
bedöms vara tillräckligt för att kunna gälla i allmänhet i alla fall för högstadieelever i ett storstadsområde. Rimligtvis säger också stickprovet något om attityderna bland högstadieelever även i allmänhet då de förutsättningar och ramar
som gäller för elever i grundskolan har många och viktiga likheter även när det
finns socioekonomiska, geografiska och andra skillnader. I denna studie ses den
egna skolklassen som den avgörande kontexten, inte skolan. Därför kan studien
sägas ha större allmängiltighet än en fallstudie, då ju tre skolklasser studerades,
även om de alla återfanns på samma skola.

Enkät som metod
I utformandet av denna studie har tidigare forskning (Frånberg & Wrethander,
2011; Bliding, 2004; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003) varit grunden
till både metod (se under rubriken Reflexion över tidigare forskning), utformningen av enkäten och vilka frågor som senare har varit intressanta att analysera
utifrån det redovisade resultatet. Nämnda studier har alla fokuserat på barnets
perspektiv när det gäller social exklusion. Ambitionen i dessa studier har varit att
genom kvalitativa metoder förstå skolan som social arena utifrån barns perspektiv. Påståendena i enkäten, och även de sammanvägningar av svar som har
gjorts, bygger alltså på vad tidigare forskning säger om hur skolelever förstår och
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beskriver olika former och nyanser av social exklusion. Exempelvis har påstående nr 2 i enkäten (enkäten återfinns i bilaga 2), ”Den som är utanför vill egentligen vara med”, konstruerats med tanke på bland annat Teräsahjos och Salmivallis (2003) studie som visar att skolelever ofta rationaliserar andras utanförskap
med att det är ett eget val.
I enkäten används en VA-skala istället för fasta svarsalternativ. Poängen
med en VA-skala är att den är lätt att förstå, går snabbt fylla i och inte kräver
analys av svarsalternativ, utan respondenten kan mer inuitivt fylla i enkäten (Li
et al., 2007). Tanken var att detta i sig kommer att öka svarsfrekvensen. Vissa
typer av bortfall kan också undkommas, till exempel då någon kryssar mellan två
alternativ i brist på alternativ som stämmer. Om däremot någon sätter mer än ett
kryss på en VA-skala, eller inte kryssar alls, räknas det som bortfall. VA-skalan är
inte nödvändigtvis mer exakt än ett litet antal fasta svarsalternativ, utan används
i första hand för att underlätta för respondenterna att fylla i enkäten (Ejlertsson,
2005; Li et al., 2007).
Det finns för- och nackdelar med enkät som datainsamlingsmetod. Vid till
exempel intervju finns möjlighet att både säkerställa att respondenten har förstått
frågan och att ställa uppföljande frågor. En sådan metod tillåter dessutom intervjuaren att följa upp oväntade men intressanta uppslag under själva intervjun
(Bryman, 2008). När det gäller ett så känsligt ämne som social exklusion, och när
respondenterna dessutom är skolelever, finns dock goda argument för enkät som
metod. Etiskt så finns klara fördelar med enkät eftersom det ger en högre grad av
anonymitet och i mindre utsträckning inkräktar på elevernas integritet. En annan
fördel med enkät är att även om det inte ger en lika fördjupad och ingående
förståelse för det som undersöks som vid intervju så är en möjlig effekt av den
högre anonymiteten att respondenterna ger ärligare svar. Dessutom behöver inte
den påverkan som själva intervjuaren kan ha på respondenten tas i beaktande
(Bryman, 2008; Ejlertsson, 2005). Att som skolelev svara ärligt på frågor om sin
syn på dem som är socialt exkluderade är kanske inte det lättaste vid en intervju.
För att ställa upp på en intervju krävs sannolikt ett visst engagemang i frågan
från respondenten. I det här fallet krävs kanske också en tilltro till att en vuxen är
intresserad av att höra även kontroversiella åsikter. Enligt denna logik finns risk
att det uppstår en skevhet i resultatet om personer med egen erfarenhet av att
vara utanför skulle vara mer benägna att ställa upp, eller om någon annan grupp
skulle vara överrepresenterad, till exempel personer med ett starkt engagemang
mot mobbning och liknande (Bryman, 2008; Ejlertsson, 2005). I en kvalitativ studie med intervju som metod kan urvalet med fördel göras just på de premisserna, att välja ut respondenter med tanke på vilka som faktiskt har specificerade
erfarenheter i frågan. I föreliggande studie är dock syftet att kartlägga attityderna
kring social exkludering, för att i förlängningen kunna utarbeta strategier för ett
förebyggande och upptäckande arbete som tar avstamp i de faktiska förhållandena i skolelevernas sociala vardag. Då räcker det inte att känna till några få
personers upplevelser eller uppfattningar, utan hela vidden av attityder måste
kartläggas. Enkäter blir då ett ändamålsenligt val, eftersom enkäter
a) är en bra och vanlig metod att mäta attityder, alltså vilka tankar, uppfattningar och åsikter någon har på det medvetna planet,
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b) ger tillgång till ett brett spektrum av förekommande attityder i stickprovet (om frågorna är lämpligt ställda och bortfallet inte är för stort),
c) är minst resurskrävande i förhållande till mängden insamlade data,
d) är fördelaktiga ur etisk synpunkt och ger potentiellt ärligare svar (Bryman, 2008; Ejlertsson, 2005).

Datainsamling
I arbetet med att utforma enkäten utfördes en mindre pilotstudie varefter mindre
justeringar gjordes angående formuleringar och några påståenden lades till och
andra utgick. Pilotstudien utgjordes av 5 respondenter som förutom att fylla i
enkäten också svarade på frågor om begriplighet, utformning, etiska frågetecken
samt gav övrig kritik. Respondenterna var i åldrarna 12–16 år med syfte att täcka
in olika mognadsgrader som skulle kunna tänkas förekomma i årskurs 9. Enkäten (se bilaga 2) bygger på kvalitativa påståenden där varje enskilt påstående
besvaras genom att sätta ett kryss på en VA-skala (visuell analogskala, visual analogue scale). Till exempel så här:

Enkäten delades ut av uppsatsförfattaren till samtliga elever i klassen. Detta
skedde i början av lektionen med instruktionen att lämna in enkäten blank om
man inte ville delta. Ifylld (eller blank) enkätlades med baksidan upp på bänken
och alla samlades in samtidigt. Detta tillvägagångssätt avsåg att av etiska skäl
uppfylla kraven på frivillighet och informerat samtycke (mer om detta under
etiska ställningstaganden).
Enkäten bestod av ca 20 påståenden. Tidsåtgången för att fylla i enkäten
var 3–15 minuter. Författaren delade personligen ut och samlade in enkäterna,
detta dels för att säkerställa anonymiteten för respondenterna och dels för att ha
möjlighet att även muntligen informera om frivillighet, syfte samt instruktioner
till att fylla i enkäten. Informationen som gavs muntligen var densamma som
även finns skriftligt på försättsbladet till enkäten.
Under det att enkäten fylldes i observerades några enstaka samtal mellan
elever som verkade vara vänner. I övrigt fylldes enkäten i enskilt och under tystnad. I några fall förekom också en viss munterhet i slutet av enkäten och när den
lämnades in till författaren. Troligtvis var det sista frågan på enkäten där man
ombeds kryssa för ”Tjej”, ”Kille” eller ”Annat” som var upphovet till denna
munterhet. Detta bekräftas även av en något större andel kryss i ”Annat”-rutan
än förväntat. Den eventuellt förhöjda andelen är dock så marginell att ingen åtgärd vidtagits.

Databearbetning
VA-skalans streck på enkäten är 130 mm långa. Värdet för varje kryss på skalan
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mättes med linjal på en millimeter när. Värdet 0 motsvarar ”Ja, håller helt med”
och värdet 130 motsvarar ”Nej, håller inte alls med”. Alla dessa värden noterades
i ett Excelark och användes som rådata för ytterligare bearbetning. Bortfall kodades som –1. Varje ifylld enkät kodades med löpnummer (1–75), klass (A, B och
C) samt kön (tjej, kille och annat). I syfte att åskådliggöra svarsfördelningen omvandlades värdena 1–130 på den ursprungliga VA-skalan till en sjustegsskala,
där stegen benämns 1 till 7, genom att linjen delades i sju lika stora delar. De
kryss som hamnade i den sjundedel som var närmast ”Ja, håller helt med” kodades därmed som 1. De kryss som hamnade i den sjundedel närmast ”Nej, håller
inte alls med” kodades som 7, och så vidare. Indelningen av skalan i sju delar
användes huvudsakligen för att skapa grafer över svarsfördelningen samt för att
skapa skalor där svaren på flera påståenden var sammanslagna. Rådata med
värdena 0–130 har dock använts för vissa korrelationsbetraktelser. Alla korrelationer har beräknats med Spearmans rangkorrelationskoefficient eftersom alla
data (både på skalan 0–130 och kodade som 1–7) är ordinaldata. Statistiska bearbetningar av data gjordes huvudsakligen med programvaran SPSS.
Svaren på vissa påståenden har vägts samman och anses mäta olika aspekter av samma fenomen. I de fall påståendena har varit formulerade i olika riktningar har detta korrigerats inför de statistiska beräkningarna. Fem påståenden
har vägts samman för att mäta i vilken grad respondenterna generellt ser på social exlusion som ett problem. De fem påståendena är:
A.
B.
C.
D.
E.

Den som är utanför vill egentligen vara med.
Den som är utanför låtsas trivas med att vara ensam.
Den som är utanför känner sig ensam och ledsen.
Andra elever ska försöka bjuda med den som är utanför.
Det är bara de vuxnas ansvar att hjälpa den elev som är utanför.

Vid sammanslagningen har skalan för påstående E inverterats.

Etiska ställningstaganden
Viktiga begrepp när det gäller etiska ställningstanden är tystnadsplikt, sekretess,
anonymitet och konfidentialitet. Sekretess kan bara utlovas om uppgifter faller
under sekretesslagen, till exempel patientjournaler. Tystnadsplikt gäller inte om
det under forskningsprojektets gång framkommer uppgifter om lagbrott som till
exempel barnmisshandel (Hermerén, 2011).
Anonymitet innebär att det ska vara ”omöjligt att hänföra ett visst svar eller
prov till en bestämd individ” (Hermerén, 2011, s. 68) och konfidentialitet att alla
möjliga åtgärder bör vidtas för att skydda deltgarnas privatliv och deltagandets
inverkan på deras hälsa och integritet (Hermerén, 2011). Forskaren bör dessutom
beskriva för de medverkande vilka åtgärder som vidtagits i dessa hänseenden.
I denna studie var det anonymitet och konfidentialiet som var aktuella att
ta ställning till. En konsekvens av att enkäterna genomfördes på skoltid är att
övriga elever och personal vet vilka elever som faktiskt fyllde i enkäten. I övrigt
kunde anonymitet och konfidentialiet utlovas då inga namn användes vid enkäterna samt att ingen som skulle kunna känna igen handstilar eller identifiera någon elev genom de fria svaren i enkäterna hade tillgång till de ifyllda enkäterna.
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Efter bearbetning och analys förstördes de ifyllda enkäterna. Kodade rådata sparades för den händelse materialet skulle komma att behöva granskas. I den mån
formuleringar och återgivna citat används så är de valda med försiktighet för att
minska möjligheten att kunna avgöra ursprunget.
När det gäller något så känsligt som kränkande behandling, mobbning och
liknande frågor så finns det etiskt sett tvivelaktiga risker en forskare tar oavsett
datainsamlingsmetod. Även när det gäller enkäter finns risken att situationen för
utsatta barn i skolan försvåras. En anonym enkät som genomförs i klassrummet
innebär ju att alla elever vet vilka frågor som de andra svarar på och kanske även
kan man gissa sig till vad de svarar på frågorna. Vilka elever som är utanför,
mobbade eller på annat vis utsatta brukar vara allmänt känt för eleverna. Alltså
är det tänkbart att det blir en utsatt situation för en elev som är mobbad av sina
klasskamrater att sitta och kryssa i ”ja” på frågan om man blir mobbad samtidigt
som de som mobbar sitter i samma rum och fyller i samma enkät. Även om enkäten skulle kunna fyllas i enskilt, till exempel via ett e-postutskick, kvarstår
faktum att alla eleverna vet vilka frågor som finns med i enkäten och kanske
också vem som kommer att kryssa i att denne är till exempel utanför (det gäller i
alla fall för den händelse att en hel skola eller klass deltar i samma studie).
Samma problematik gäller naturligtvis för intervjuer, kanske i ännu högre utsträckning. Ställningstaganden som rör just konfidentialitet bör väga tungt när
det gäller dels barn, och dels frågor av känslig natur. Dock är det viktigt att göra
en avvägning av de etiska svårigheterna mot nyttan och vikten av ny kunskap
(Hermerén, 2011).
På grund av denna problematik finns inte frågor som rör huruvida respondenterna själv är utanför, eller om de själv mobbar med i enkäten. Frågorna är
istället av en mer allmän karaktär och handlar till exempel om huruvida någon
elev i klassen är utanför, det är i svaret alltså osagt om det är respondenten själv
eller någon annan som är utanför. Om uppgifter om till exempel barnmisshandel
ändå framkommit i den öppna frågan hade en skyldighet att anmäla detta i
princip uppstått (Hermerén, 2011). Praktiskt skulle dock en sådan anmälan vara
svårhanterlig, då enkäterna är anonyma och endast kopplade till en viss klass.
Kanske skulle ändå möjligheten finnas att uppmärksamma skolpersonal på att
någon i en viss klass är i behov av hjälp. Dessutom har skolledningen fått ta del
av resultaten som presenteras i denna uppsats. Med detta svart på vitt är förhoppningen att skolan i fråga på lämpligt vis tar itu med eventuella problem
enligt gällande lagar och styrdokument. Skolan i fråga har även gjorts uppmärksam på vissa resultat som antyder ett visst bristande förtroende från elevernas
sida för de vuxna på skolan, även om dessa data i sig inte bedömdes vara intressanta för den föreliggande studien.
Det går att argumentera för att det finns mycket mer effektiva och tillförlitliga metoder för att samla in data om barns uppfattningar och attityder kring
social exkludering än enkäter, till exempel observationer, intervjuer eller gruppsamtal. Dock skulle det vara mycket svårt att etiskt försvara att till exempel
finnas närvarande som vuxen för att observera hur skolelever kränker varandra
utan att ingripa. Ett ingripande påverkar ju i allra högsta grad händelseförloppet
och sammanhanget. Också att som vuxen inte agera vid en kränkning skulle påverka händelseförloppet och sammanhanget. På så vis riskerar beteendet att
sanktioneras och den vuxne blir medskapare till att till exempel utesluta någon.
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Dessa argument kan till viss del också riktas mot intervju som metod när det
gäller det aktuella ämnet, med tanke på svårigheten att som vuxen förhålla sig
neutral till uttalanden som egentligen bör bemötas. Med detta sagt så menas inte
att observationer eller intervjuer är omöjliga som datainsamlingsmetod i ett fall
som detta (utan i själva verket vanligt förekommande), men däremot krävs
mycket resurser, tid samt erfarenhet från forskarens sida. Inget av detta uppfylls
vid denna studie varför det inte heller vore etiskt försvarbart. Även Bliding
(2004) diskuterar dessa svårigheter i sin avhandling där metoden utgjordes av
omfattande och långvariga observationer av social exklusion i en skolklass. Författaren menar att det är en svår etisk balansgång där forskaren kan försöka kompensera sin neutrala position genom att bemöta ett icke acceptabelt beteende i
efterhand. Bliding hänvisar också till när nyttan av forskningen väger tyngre än
de etiska svårigheterna är forskningen försvarbar och till och med nödvändig. Se
även Hermrén (2011).

Metoddiskussion
Enkätens utformning
Målgruppen för enkätundersökningen är högstadieelever. Den definition av social exkludering som används här är alltför lång för att kunna hänvisas till i en
enkät. Det är viktigt att enkäten är lätt att förstå och kan fyllas i snabbt. I enkäten
används därför termen ”att vara/bli utanför” som beskrivning av social exkludering. Det är sannolikt en beskrivning som som de flesta kan förstå och snabbt
relatera till, särskilt den aktuella målgruppen. Detta fick också stöd i den pilotstudie som genomfördes i samband med utformningen av enkäten.
I den skriftliga informationen på enkätens försättsblad finns även en kort
beskrivning av vad ”vara utanför” skulle kunna vara. Detta sågs som nödvändigt
eftersom syftet var att kartlägga attityder kring alla former av social exkludering,
även de former som eleverna själva inte skulle definiera som mobbning eller liknande. Tanken är att respondenten annars kanske inte skulle ha tänkt på att dennes attityder även mot någon som själv valt att vara utanför är intressanta. Ett argument mot att ge en sådan beskrivning kan vara att, trots syftet med enkäten att
fokusera på elevernas attityder, styrs svaren att gälla för definitioner ur ett
vuxenperspektiv. Vid en sammanvägning ansågs det ändå befogat att med exempel försöka beskriva vad ”att vara utanför” skulle kunna innebära. Exemplen
grundade sig på vad som framkommit i tidigare forskning vad det gäller
situationer och beteenden som barn och ungdomar ofta uppfattar som oproblematiska men ändå innebär ett utanförskap (Teräsahjo & Salmivalli, 2003; Frånberg & Wrethander, 2003, Bliding, 2004; Thornberg, 2011).
Även om det etiskt går att försvara att frågan om i vilken grad respondenterna själva är utanför inte togs upp i enkäten, så är det en brist att denna fråga
uteslöts. Det hade varit intressant att se hur den egna upplevelsen påverkar attityderna. Eventuella skillnader i hur många som anser sig själva vara utanför och
hur många som anser att det finns elever i klassen som är utanför hade också
kunnat urskiljas.
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Enkätens innehåll
Några påståenden visade sig på olika vis vara irrelevanta eller felaktiga och har
därför inte tagits upp i vare sig resultat eller diskussion. Påstående 1, ”den som
är utanför kan trivas med det och vill vara ensam” verkar enligt kommentarer
vara felkonstruerat då ordet ”kan” tycks göra det svårt att helt ta avstånd från
påståendet och svara mer generellt. Även påstående 5, ”Den som är utanför vill
inte vara med fast man frågar”, har varit svår att svara på, vilket har visat sig i
många frågande och förklarande kommentarer i marginalen. Detta kan bero på
att det kräver egen erfarenhet av att ha frågat/blivit tillfrågad, vilket kanske inte
ofta är fallet. Ett batteri av påståenden som har att göra med vilka orsaker
respondenterna tror det finns till att bli socialt exkluderad har också uteslutits (se
bilaga 2, hela sida 4 i enkäten). Påståenden som till exempel ”Den som är utanför
är konstig” är med tanke på tidigare forskning relevant för att säga något om attityder kring social exklusion. Detta eftersom skolelever har en tendens att förklara
någons utanförskap med denne är konstig, jobbig och så vidare (Teräsahjo &
Salmivalli, 2003). Däremot visade sig påståendena vara svåra att ge generella
svar på. Istället ville respondenterna svara mer specifikt, med ett särskilt exempel
i åtanke. Detta framgick genom att många respondenter svarade med kommentarer i marginalen med förklarande exempel. Sådana frågor lämpar sig alltså mer
för en intervju än en enkät.
Såsom nämnts har resultaten från påståendena A–E slagits samman (se under rubriken Databearbetning). Följande argument kan anföras för att det skulle
vara tillåtet att slå ihop dessa påståenden till en enda skala:
•

•
•

Påståendena har formulerats utifrån litteraturen och de utsagor som skolelever själva gjort i kvalitativa undersökningar kring hur de tror att de
som är utanför känner samt huruvida de ser på utanförskap som något
problematiskt eller ej (Frånberg & Wrethander, 2011; Bliding, 2004;
Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003).
Påståendena har varit lätta att besvara och inte givit upphov till frågetecken hos respondenterna.
Svarsfördelningen är likartad för samtliga fem påståenden.

Argumenten ovan bör räcka för att det ska vara tillåtet att slå samman påståendena A–E, men det kan noteras att de flesta parvisa korrelationerna mellan
svaren på A–E är svaga. (De parvisa korrelationerna mellan svaren på de fem
påståendena, beräknade på rådata enligt VA-skalan, dvs. med värden mellan 0
och 130, är för A & B: 0,290, A & C: 0,412, A & D: 0,009, A & E: 0,072, B & C: 0,058,
B & D: 0,075, B & E: 0,051, C & D: 0,045, C & E: 0,065, D & E: 0,516. I samtliga fall
är det rangkorrelationskoefficienter som har beräknats.)
De svaga korrelationerna skulle kunna ses som ett validitetsproblem, men
med tanke på argumenten för en sådan sammanslagning skulle en låg korrelation kunna bero på problemet med Restriction of range (på svenska ungefär begränsad variationsbredd). Spridningen i svarsfördelningen är relativt låg, men i
ett större stickprov, eller ett stickprov med större variation i psykosocialt klimat i
klasserna, hade svarsfördelningen sannolikt haft större spridning och därmed
hade korrelationen kunnat påvisas (Borg & Westerlund, 2006). Här dras alltså
slutsatsen att den faktiska spridningen kan bero på det relativt goda psykosociala
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klimatet i klasserna (ingen klass uppvisar uppseendeväckande låga resultat i det
hänseendet).
På samma vis har påståendena om den egna klassen vägts samman som ett
mått på det psykosociala klimatet i klassen. Det gäller följande fem påståenden:
F.
G.
H.
I.
J.

Det är dålig stämning i min klass.
I min klass får alla vara med.
I min klass finns det elever som är utanför.
Det är några som bestämmer mest i min klass.
I min klass vågar alla säga vad de tycker.

Vid sammanslagningen har skalorna för påståendena G och J inverterats.
Svarsfördelningarnas spridningar för dessa påståenden var större och positiv korrelation finns mellan alla påståenden, från som lägst 0,278 till som högst
0,654. (Samtliga parvisa korrelationer: F & G: 0,618, F & H: 0,421, F & I: 0,328, F &
J: 0,278, G & H: 0,654, G & I: 0,460, G & J: 0,333, H & I: 0,454, H & J: 0,286, I & J:
0,462.)
Bortfallet i form av att lämna in enkäten blank var marginellt, totalt fem
blanka enkäter av 80 utdelade (bortfall således 6%). Enstaka frågor var lämnade
utan kryss på några få enkäter. Däremot har flera påståenden som ovan redogjorts för helt uteslutits från resultatet.
Flera påståenden bedömts ha låg validitet, det vill säga de mäter inte vad
som avsågs. Detta har visats sig genom kommentarer i marginalent och i slutet
av enkäten och har därför uteslutits. Detta har diskuterats i metoddelen. Vad som
ändå talar för god validitet i de återstående påståendena är dock att enkäten utformats utifrån flera tidigare, kvalitativa studier (Frånberg & Wrethander, 2011;
Bliding, 2004; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003) samt att liknande
slutsatser dras av här insamlade data som i ovan nämnda studier. Vad det gäller
reliabilitet så har på grund av arbetets omfång inga upprepade undersökningar
gjorts, vare sig på samma grupp respondenter eller på liknade grupper. Metoden
har dock grundligt beskrivits vilket i sig stärker reliabiliteten.

Resultat	
  
Många påståendena i enkäten var utformade med tanke på att besvara forskningsfrågan i vilken grad elever i årskurs 9 generellt ser på social exkludering
som ett problem. En del av enkäten syftar till att undersöka vilka attityder som är
styrande i den faktiska sociala vardagen. Här redovisas de påståenden som bedöms vara relevanta i relation till syftet och för att besvara forskningsfrågorna.
Nedan redovisas endast resultat i form av svarsfördelningar på de olika frågorna.
Under metoddiskussionen ovan har även vissa korrelationer redovisats och
diskuterats och redovisas alltså inte igen i resultatdelen. Resultatet är uppdelat i
tre huvudrubriker. Första rubriken ”Se exklusion som ett problem” relaterar till
forskningsfråga 1, ”I vilken grad ser eleverna generellt på social exklusion som
ett problem?” Forskningsfråga 2, ”Vilka attityder kan urskiljas bland eleverna
när det psykosociala klimatet i egna klassen beskrivs?” samt fråga 3 ”Går det att
finna eventuella samband och påverkansfaktorer i det insamlade materialet?” be-
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svaras integrerat under de sista två rubrikerna ”Det psykosociala klimatet i
klassen” och ”Andra samband, variationer eller mönster”.

Att se exklusion som ett problem

Diagram 1. I vilken grad eleverna generellt ser på social exklusion som ett
problem, totala utfallet. Påståendena A–E har slagits samman. Skalan för påstående E har inverterats. Minimal totalpoäng är 5, maximal totalpoäng är
35. Låga poäng motsvarar att respondenterna ser social exklusion som ett
problem, höga poäng att de inte gör det. (n = 72.)

Svarsfördelningen för de fem sammanslagna frågorna A–E, som listats ovan,
syns i Diagram 1. Frågorna A–E bedöms alla vara ett mått på i vilken grad respondenterna generellt ser på social exklusion som ett problem. Minimal totalpoäng är 5, maximal totalpoäng är 35. Låga poäng motsvarar att respondenterna
ser social exklusion som ett problem, höga poäng att de inte gör det. Med tanke
på att de allra flesta svar befinner sig i den nedre delen av skalan visar diagrammet att eleverna till stor del delar bedömningen att social exklusion är problematiskt.
Samma data uppdelat på de tre deltagande skolklasserna (kallade A, B och
C) redovisas i Diagram 2. Vi ser att det inte är några större skillnader mellan klasserna med avseende på huruvida respondenterna ser social exklusion som ett
problem. Mann–Whitneys test (Borg & Westerlund, 2006, s. 339ff) bekräftar att
det inte finns några signifikanta skillnader mellan A, B och C med avseende på
synen på social exklusion som problem. Vi ska dock återkomma nedan till andra
skillnader mellan klasserna.
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Diagram 2. I vilken grad eleverna generellt ser på social exklusion som ett
problem, uppdelat per klass. Deldiagrammen tolkas på samma sätt som i
Diagram 1.
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Det psykosociala klimatet i klassen
Påståendena F–J, som redovisats ovan, bedöms alla mäta olika aspekter på det
psykosociala klimatet i klassen. I Diagram 3 framgår den sammantagna svarsfördelningen, uppdelad per klass. Även här är minimal totalpoäng 5 och maximal
totalpoäng 35. Vi ser i diagrammet att det finns tydliga skillnader mellan de tre
klasserna med avseende på psykosocialt klimat. Klass A har bäst psykosocialt
klimat av de tre, medan klass B har sämst. Klass C ligger däremellan.

Diagram 3. Det psykosociala klimatet, uppdelat per klass. De individuella
skalorna för påståendena F och J har inverterats. Minimal totalpoäng är 5,
maximal totalpoäng är 35. Låga poäng motsvarar dåligt psykosocialt klimat,
höga poäng motsvarar bra.

Andra samband, variationer eller mönster
Diagram 4 visar i vilken grad respondenterna ser social exklusion som ett
problem, dvs. de fem sammanslagna frågorna A–E, uppdelat på kön. Vi ser att
flickor och pojkar har likartade svarsfördelningar.
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Diagram 4. Att se social exklusion som ett problem, uppdelat på kön. Skalan
längs x-axeln ska tolkas på samma sätt som i Diagram 1.

Två påståenden vilkas svarsfördelningar är intressanta att jämföra är ”I
min klass finns det elever som är utanför” respektive ”I min klass får alla vara
med”. Diagram 5 visar svarsfördelningen för ”I min klass finns det elever som är
utanför”, uppdelad per klass. Diagram 6 visar svarsfördelningen, uppdelad per
klass, för påståendet ”I min klass får alla vara med”. Diagram 7 visar ett spridningsdiagram över just de två påståendena ”I min klass finns det elever som är
utanför” och ”I min klass får alla vara med”. Figurerna 5–7 visar sammantagna
att många uppfattat de två påståendena som ungefärliga motsatser. Diagram 7
visar dock att uttrycket ”alla får vara med” ges en bredare innebörd än ”att vara
utanför”. Spridningsdiagrammet (Diagram 7) visar alltså att en stor del av
respondenterna tycker att även de som ”är utanför” ändå ”är med”.
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Diagram 5. ”I min klass finns det elever som är utanför”, fördelning per
klass (totalt n = 74). Här motsvarar 1 den sjundedel av skalan som ligger
närmast ändpunkten ”Ja, håller helt med”, medan 7 ligger närmast ”Nej,
håller inte alls med”.

Diagram 6. ”I min klass får alla vara med”, per klass (totalt n = 73). På xaxeln ligger 1 närmast ändpunkten ”Ja, håller helt med”, medan 7 ligger
närmast ”Nej, håller inte alls med”.

24

Diagram 7. Spridningsdiagram för svaren på påståendena ”I min klass får
alla vara med” respektive ”I min klass finns det elever som är utanför”.
Rådata har använts, där 0 motsvarar ändpunkten ”Ja, håller helt med”,
medan 130 motsvarar ändpunkten ”Nej, håller inte alls med”. (n = 73.)

Figurerna 8 och 9 ger fördelningarna för påståendena ”Det skulle vara pinsamt att vara med den som är utanför” respektive ”Om man är med någon som
är utanför så kan man själv bli utanför”. Svarsfördelningarna visar att relativt få
anser att det skulle vara pinsamt att vara med någon som är utanför samtidigt
som många fler tror att risken att själv bli utanför ökar om man är med någon
som är utanför.

Diagram 8. ”Det skulle vara pinsamt att vara med den som är utanför”,
totala utfallet. På x-axeln ligger 1 närmast ändpunkten ”Ja, håller helt med”,
medan 7 ligger närmast ”Nej, håller inte alls med”.
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Diagram 9. ”Om man är med någon som är utanför så kan man själv bli
utanför”, totala utfallet. På x-axeln ligger 1 närmast ändpunkten ”Ja, håller
helt med”, medan 7 ligger närmast ”Nej, håller inte alls med”.

Analys	
  och	
  diskussion	
  
Denna studie har dels ett explorativt inslag (sökning efter samband som inte
föregåtts av någon särskild hypotes), och söker dels bekräfta fynd från tidigare
forskning men med en annan datainsamlingsmetod (enkäter). Diskussionen är
uppdelad på ett antal underrubriker för att ge bättre överblick över slutsatserna.
Analys och diskusson förs här delvis parallellt. Tanken med detta är att tydligt
koppla slutsatserna som dras i diskussionen direkt till det redovisade resultatet
och hur det analyserats. För att ytterligare underlätta för läsaren finns i den löpande texten hänsvisningar till vilket eller vilka diagram som resonemanget härleds från. Avslutningsvis finns ett diskussionsavsnitt om framtida forskning som
förefaller motiverad utifrån denna studie.

Att se exklusion som problem vs.
elever är utanför i klassen
Skolelevers individuella och personliga attityder kring social exklusion stämmer
i relativt hög grad överens med den värdegrund som skolan har i uppdrag att
förmedla (Diagram 1). Att en elev är utanför uppfattas till stor del som ett problem som bör lösas. Med tanke på den höga graden av anonymitet som valet av
datainsamlingsmetod ger finns anledning att tro att respondenterna svarat i
enlighet med de uppfattningar de faktiskt har. Trots detta framträder tydliga
skillnader i upplevelse av huruvida det finns elever i den egna klassen som är
utanför (Diagram 5). I samma klass där några i hög grad håller med om att det
finns elever som är utanför finns även många som inte instämmer. Detta kan na-
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turligtvis ha flera förklaringar, men som framkommit i tidigare forskning så är
det vanligt att vara medveten om vilka i klassen som är utanför eller som står
långt ner i den sociala rangordningen (Frånberg & Wrethander, 2011; Bliding,
2004; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003). Dock rationaliseras ofta
rangordningen med att de som är utanför har valt det själva, är konstiga, inte är
utanför ”på riktigt” och så vidare och därmed identifieras inte dessa former av
bristande tillhörighet som att vara just utanför. Detta är också helt i överensstämmelse med vad Hägglund (2007) menar med banalisering, det vill säga mobbning
och annan kränkande behandling blir en så vardaglig och integrerad aktivitet i
det sociala samspelet att eleverna själva inte kan särskilja det från annat socialt
samspel.
Föreliggande data indikerar att ett gott psykosociala klimatet i en klass
skulle minska risken för social exklusion. I klass A (Diagram 3) är det så gott som
ingen som tycker att det är dålig stämning i klassen. En framkomlig väg att minska social exklusion kan alltså vara att arbeta aktivt för att förbättra det psykosociala klimatet. Dock håller 4 av 25 elever i klass A i hög grad med om att det
finns elever som är utanför (Diagram 5). Bra stämning i klassen fungerar alltså
inte som garant för att social exklusion inte förekommer. Uppenbara skillnader i
upplevelsen av att det finns någon som är utanför existerar även i denna klass,
om än i relativt mindre grad.
Ett framgångsrikt förebyggande (och upptäckande) arbete kring social exklusion skulle sannolikt gagnas av att utgå ifrån den faktiska verkligheten och
skifta perspektiv, från det nuvarande vuxenperspektivet som utgår från barns
rättigheter (hur det bör vara) och istället inta barns pespektiv och fördjupa kunskapen om vad som styr i det sociala samspelet mellan skolelever. Med det
menas att de attityder och värderingar som råder på ett generellt plan inte nödvändigtvis är desamma som är styrande i det sociala samspelet i en specifik
klass. Något mer exakt om hur dessa strategier och förändringar bör se ut går
dock inte att uttala sig om med här insamlade data.
De regler, likabehandlingsplaner, värdegrunder, antimobbningsarbete och
så vidare som finns på skolor är utarbetade utifrån ett vuxenperspektiv med
barns rättigheter och lika värde i fokus. Om elevers och vuxnas attityder (med
vuxnas attityder menas vad som framkommer i styrdokumnet och liknande) i
detta fall till största del stämmer överens så pekar den diskrepans som uppvisas
när frågorna istället ställs kring det sociala samspelet i den egna klassen på bristande förståelse för barns perspektiv. Slutsatsen blir att allt arbete som har med
det psykosociala klimatet i skolan att göra skulle gagnas av en fördjupad förståelse för vilka förutsättningar som faktiskt råder. Regler, lagar och värdegrunder riskerar att bli tomma ord och utan verkan eftersom de outtalade reglerna för det social samspelet mellan eleverna är mycket starkare. Om ambitionen
är att motverka alla former av utanförskap och social exklusion i skolan så kan
det inte räcka med att slå fast att alla ska ha ska få vara med på lika villkor. Det
första stegen måste vara att ta reda på vilka förutsättningar som skapar villkoren.
Hur är skolan som social arena konstruerad och vilka förutsättningar råder för
socialt samspel mellan eleverna? Även tidigare forskning som denna studie stödjer sig på visar på skillnader i skolelevers definition av social exklusion (och
annan kränkande behandling) i teori och praktik (Frånberg & Wrethander, 2011;
Bliding, 2004; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003) och att bristande

27

förståelse för hur det sociala samspelet mellan elever försvårare (eller till och
med förvärrar) arbetet kring att förbättra det psykosociala klimatet (Bliding,
2004; Frånberg & Wrethander, 2011). Här insamlade data kan tolkas som en bekräftelse av skillnaden i skolelevers förståelsen av social exklusion i teori och
praktik och pekar därmed på vikten av att inta barns perspektiv för att förstå
villkoren för det sociala samspelet.

Social exklusion som problem: könsskillnader?
Som Diagram 4 visar finns inga större skillnader mellan könen i synen på social
exklusion som ett problem. Forskning visar att flickor är mer benägna att använda sig av indirekta former av mobbning än pojkar (Frånberg & Wrethander,
2011). Dock finns inget, varken i denna studie eller i andra kvalitativa studier
som här refererats till, som tyder på könsrelaterade skillnader när det gäller i vilken grad social exklusion (att vara/bli utanför) ses som ett problem. Att flickor
oftare än pojkar använder sig av utfrysning och utstötning som mobbningsmetod
ger här inga könsrelaterade skillnader i attityder kring social exklusion. Social
exklusion verkar alltså inte vara något som kan förebyggas och åtgärdas genom
att anlägga ett genusperspektiv eller till exempel arbeta med problemet i grupper
om tjejer/flickor och killar/pojkar. Även om tjejer oftare använder sig av indirekta metoder för att mobba någon så verkar tjejers och killars attityder social exklusion (att vara/bli utanför) vara likartade. Det är snarare kontexten, alltså sammanhanget skolan/klassen som är avgörande för vilka attityder som formas.

”Elever är utanför” och ”Alla får vara med”:
ej exakta motsatser
Rent språkligt kan ”I min klass finns elever som är utanför” (Diagram 5) och ”I
min klass får alla vara med” (Diagram 6) rimligtvis ses som samma fenomen
uttryckt i olika riktningar. Det vill säga, de som håller med om påståendet ”I min
klass finns elever som är utanför” så borde förneka påståendet ”I min klass får
alla vara med”. Grovt sett är också diagrammen 5 och 6 varandras spegelbilder,
vid en jämförelse klass för klass. I ljuset av spridningsdiagrammet över samma
påståenden (Diagram 7) framträder dock en intressant modifiering. De flesta
ringar i Diagram 7 ligger längs den sneda diagonalen från övre vänstra hörnet till
nedre högra hörnet. Att ringarna ligger längs denna diagonal motsvarar just att
de två påståendena uppfattas som motsatser. Ringar som inte ligger längs denna
diagonal ligger i regel nedanför diagonalen. Det är således mycket vanligare med
ringar en bra bit nedanför diagonalen än med ringar en bra bit ovanför diagonalen.
Tolkningen av detta är att uttrycket ”alla får vara med” kan ses som generösare än ”att vara utanför”. Det vill säga även de elever som faktiskt är utanför
klassens gemenskapen, inte har kompisar och så vidare, anses ändå i någon bemärkelse vara ”med”.
Attityden att någon som är utanför ändå kan ”vara med” är viktigt att förstå och ta hänsyn till i ett arbete mot social exklusion. Ur ett objektivt vuxenperspektiv (alltså vad som menas i styrdokument och lagar om allas lika värde, att
alla elever ska vara trygga i skolan och behandlas jämlikt) skulle det inte anses
som att ”få vara med” bara för att en elev till exempel får titta på när övriga
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elever gör något tillsammans, eller att tillåtas sitta bredvid någon i klassrummet
men i övrigt ignoreras. Dessa exempel, och många fler från sina observationer,
ger Bliding (2004) på hur elever som är längst ner i den sociala rangordningen
och socialt exkluderade ändå, både av den exkluderade, övriga elever och vuxna
på skolan, kan upplevas få ingå i klassgemenskapen.
Skillnaden i hur respondenterna i här föreliggande studie har svarat på de
skenbart innehållsmässigt likartade påståenden ”att vara med” och ”var utanför”
tyder på hur viktigt det är att förstå problematiken ur barns perspektiv. Dels för
att ha kunskap om det sociala samspelet mellan skolelever för att kunna ställa
frågor på rätt sätt när det gäller att kartlägga social exklusion, och dels för att det
arbete som vuxenvärlden gör när det gäller trivsel och trygghet i skolan riskerar
att bli verkningslöst utan förståelse för den verklighet som eleverna förhåller sig
till.

Egna och andras attityder
Den tydliga skillnaden i svarsfördelningen mellan Diagram 8 (”Det skulle vara
pin-samt att vara med den som är utanför”) och Diagram 9 (”Om man är med
någon som är utanför kan man själv bli utanför”) är tankeväckande. Om ingen
tycker att det är pinsamt att vara med någon som uppfattas vara utanför så borde
det heller inte finnas någon anledning att tro att risken skulle öka att själv bli
utanför i samma scenario. Diskrepansen däremellan skulle kunna säga något om,
och stärka, att det är andra regler som gäller i den sociala samspelet i klassen än
vilka attityder och värderingar som finns på individnivå. Eleverna har lägre
tankar om andras attityder än om sin egna. Det skulle inte vara pinsamt att var
med den som är utanför (utifrån den egna, personliga uppfattningen) men i det
faktiska sociala spelet i skolan skulle i så fall risken att själv bli utanför öka.

Denna studies bidrag
Denna studie bekräftar i stora stycken vad som framkommit i tidigare forskning.
Den gör det dock med en metod som är mindre resurskrävande och som potentiellt har etiska fördelar. Diskrepansen mellan vilka attityder eleverna har kring
social exklusion på ett generellt plan och vilka attityder som är verksamma i det
sociala samspelet verkar vara åtkomlig med enkätundersökning.

Framtida forskning
Under arbetets gång och i sammanställandet av resultatet har intresset återkommande riktats mot skillnaderna avseende i vilken grad respondeterna upplever
att någon är utanför i den egna klassen. I alla klasser fanns några som i hög grad
höll med om att det fanns elever i klassen som är utanför. På samma gång fanns
det i alla klasser samtidigt elever som i låg grad höll med om samma påstående
(Diagram 8). I varje klass fanns alltså både personer som tydligt höll med eller
tog avstånd från påståendet att det finns elever som är utanför i klassen. Detta
fenomen blir intressant eftersom det det skulle kunna bero på antingen extrema
skillnader i upplevelse av huruvida någon är utanför eller på extrema skillnader i
attityder till vad det faktiskt är att vara utanför. En viss tendens att ju bättre psy-
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kosocialt klimat det är i klassen desto färre tycker att det finns elever som är
utanför kan urskiljas (jämför Diagram 5 och Diagram 3). Ovanstående kan
naturligtvis på ett enkelt vis förklaras med att de personer som är utanför också i
hög grad hållit med om att det finns elever i egna klassen som är utanför, och att
övriga elever inte inser att vissa är utanför. Då följer rimligtvis att ju bättre
stämning det är i klassen desto färre elever blir utanför, och därmed svarar färre
att det finns elever som är utanför. Nu är inte frågorna ställda på det viset att det
går att säga huruvida varje respondent identifierar sig som utanför eller ej.
Dessutom skulle ändå den komplicerande faktorn tillkomma att inte ens de som
är socialt exkluderade (eller utsatta för annan kränkande behandling eller
mobbning) alltid identifierar sig eller erkänner sig som offer (Thornberg, 2011).
Med utgångspunkten att det är problematiskt att det inom en och samma klass
uppenbarligen finns stora skillnader i definitionen av att vara utanför, blir en
angelägen fråga hur en större samsyn kring saken kan skapas. Det problematiska
med bristande samsyn skulle kunna vara svårigheten att diskutera och förändra
det psykosociala klimatet i klassen när det gäller social exklusion (att vara/bli
utanför). Man behöver alltså vara överens om definitionen för att kunna prata
om samma sak. Ett annat problem är svårigheten att upptäcka och därmed kunna åtgärda den sociala exklusionen. Om större delen av klassen inte definierar att
vara/bli utanför på samma vis som den som faktiskt är utanför blir det svårt för
någon annan än den utsatte att uppmärksamma problemet. Den utsattes
underläge, i kombination med den belagda oviljan (medveten eller omedveten)
att erkänna sig som offer (Thornberg, 2011), riskerar att leda till att mycket social
exklusion i våra skolklasser förblir oupptäckt och lämnad utan åtgärd.
Flera av de samband som framträder i föreliggande material är resultatet
av en analys med explorativt inslag, där det inte funnits någon ambition att undersöka precis alla möjliga samband i materialet. Såsom nämnts ovan bör sådana
samband replikeras i mer strikt hypotesprövande undersökningar för att anses
helt pålitliga. Framtida forskningsfrågor skulle till exempel kunna vara att fördjupa förståelsen för vad skolelever menar med att ”vara utanför” och ”vara
med”. På vilket vis kan skolan arbeta för att hitta sätt att förstå och prata om att
vara/bli utanför utifrån samma förståelse, alltså mellan alla elever samt mellan
elever och skolpersonal? Sådan fördjupad och verklig förståelse för barns perspektiv framstår också som helt avgörande för att kunna samtala om, och arbeta
aktivt mot, social exkludering utan att förvärra för de elever som är exkluderade.
Avslutningsvis bör också sägas att det verkar minst lika angeläget att utforska hur skolpersonal ser på utanförskap bland eleverna. Lärares attityder och
hur elever uppfattar deras attityder har betydelse för både förekomst av mobbning och liknande och för vilka attityder eleverna själva formar (Veenstra et al.,
2014). Det är inte orimligt att anta att en viss risk finns för hemmablindhet även
bland de vuxna på skolan, som gör att de i längden kanske omedvetet slutar att
problematisera och ifrågasätta de hierarkier och sociala strukturer som eleverna
skapar. Det är trots allt skolans ansvar, och därmed de vuxna på skolan, att se till
att eleverna är trygga. En logisk följd är också att hur skolpersonalen ser på social
exkludering bland eleverna påverkar elevernas bild av detsamma, och vice versa.
När det gäller hur lärare ser på olika typer av mobbning och kränkande behandling så finns belägg för att de i allmänhet ser mer allvarligt på direkta beteenden
som sparkar och slag men mindre allvarligt på social exkludering (Duy, 2013).
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Bilaga	
  1:	
  Missiv	
  
Hej!
Mitt namn är Anna Häggbom och jag studerar på Beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet. Jag skriver till dig som rektor på X-skolan med
förhoppning om att intresse finns att låta era niondeklassare delta i en enkätundersökning. Syfte med enkäten är att kartlägga attityder kring social exkludering. Undersökningen kommer att ingå i den c-uppsats motsvarande 15 hp jag
för närvarande skriver på.
Det ämne jag har valt för min uppsats är viktigt och angeläget. Jag tror också att resultatet i hög grad kommer att vara intressant för X-skolan och ert fortsatta arbete mot mobbning och kränkande behandling. Valet av ämne ställer
också höga krav på anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. Dessa frågor är
något som jag noggrant kommer att diskutera med min handledare och lägga
stor vikt vid. Se nedan för mer utförlig information om innehåll och tillvägagångssätt.
Med vänlig hälsning
Anna Häggbom
Utförande
För att inkräkta så lite som möjligt på lärare och elevers tid kommer jag till X-skolan på en dag som passar er. Enkäten besvaras på lektionstid och beräknas ta
mellan 5–10 minuter att fylla i. Enkäten är helt anonym och delas ut och samlas
in av mig. Läraren behöver inte göra någonting förutom att bestämma en tid med
mig som passar. Innan enkäten delas ut måste jag ta ett par minuter av lektionstiden i anspråk att mycket kort förklara syfte och innehåll, samt försäkra mig om
att alla förstår att det är frivilligt att delta.
Syfte
Syftet är med denna studie är att kartlägga och fördjupa förståelsen kring elevers
attityder angående social exkludering för att i förlängningen kunna utarbeta strategier för hur man ska kunna upptäcka social exkludering och förändra och påverka attityder.
Baserat på tidigare forskning är utgångspunkten i studien att det finns mer
komplexa orsaker till beteenden som fungerar exkluderande än endast illasinnade och avsiktliga. Den praktiska nyttan betonas och tanken är att kartläggningen av attityder ska fungera som underlag för ett förändringsarbete där ambitionen är att förändringen måste ske med elevernas perspektiv i åtanke.
Enkäten
Jag har av etiska skäl valt att inte inkludera frågan om man själv anser sig vara
mobbad/utanför. Dessutom kommer det sannolikt att vara för få som svarar ja
på en sådan fråga för att det ska gå att se samband eller statistisk signifikans i ett
så litet stickprov som jag kommer att göra. Enkäten är fortfarande under utform-
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ning men se nedan för huvudsakligt innehåll. Jag tar naturligtvis även tacksamt
emot synpunkter från X-skolans håll.
Enkäten består av påståenden, till exempel ”Den som är utanför känner sig
ensam och ledsen”. Respondenterna sätter sedan att kryss på en skala med ändpunkterna ”Ja, håller helt med” och ”Nej, håller inte alls med”. Enkäten är uppbyggd med ca 4–5 påståenden under följande huvudteman:
• Påståenden om hur den som är utanför känner.
• Påståenden om vad övriga bör göra när någon är utanför.
• Påståenden om varför någon är utanför.
• Påståenden som rör stämningen i den egna klassen.
• Samt utrymme för övriga synpunkter och tankar.
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Instruktion
Det är helt frivilligt att fylla i enkäten. Skriv inte namn, enkäten är anonym.
Ingen på skolan kommer att få läsa någon ifylld enkät utan endast få se en
sammanställning av resultatet, där man inte kan se vem som svarat vad.
Det finns inget rätt eller fel svar, inget svar som är bättre eller sämre.
Med den här enkäten vill jag vill veta vad du tycker och tänker om att vara
utanför i en klass. Det är viktigt för forskare, politiker och skolpersonal att
förstå vad skolelever tycker för att kunna förändra skolan så den blir en
tryggare och bättre plats.
Att vara utanför kan var många olika saker. När du besvarar enkäten vill jag
att du tänker på alla möjliga situationer. Allt från när du tror att någon själv
valt att vara utanför och verkar trivas med det, till när någon blir mobbad och
därför är utanför.

Hur du fyller i enkäten

Markera med ett kryss på skalan i vilken grad du håller med. Så här:
Påstående: Jag älskar ärtsoppa

X
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

1/5

Attityder om att vara utanför
Här kommer några påståenden om att vara utanför (markera med ett kryss i vilken
grad du håller med).

Den som är utanför kan trivas med det och vill vara ensam.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför vill egentligen vara med.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför låtsas trivas med att vara ensam.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför känner sig ensam och ledsen.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför vill inte vara med fast man frågar.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

2/5

Här kommer några påståenden om vad man kan göra när någon är utanför (markera
med ett kryss i vilken grad du håller med).

Andra elever ska försöka bjuda med den som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Det är bara de vuxnas ansvar att hjälpa den elev som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Det skulle vara pinsamt att vara med den som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Andra elever ska tala om för en vuxen om någon i klassen är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Om man är med någon som är utanför så kan man själv bli utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

3/5

Här kommer några påståenden om varför någon är utanför (markera med ett kryss i
vilken grad du håller med).

De andra eleverna i klassen ogillar den som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför är konstig.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

De vuxna på skolan bryr sig inte om när någon är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Man glömmer bort den som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför är jobbig.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Den som är utanför är blyg.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

4/5

Här kommer några påståenden om din egen klass (markera med ett kryss i vilken grad
du håller med).
Det är dålig stämning i min klass.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

I min klass får alla vara med.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

I min klass finns det elever som är utanför.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Det är några som bestämmer mest i min klass.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

I min klass vågar alla säga vad de tycker.
Ja, håller
helt med.

Nej, håller
inte alls med.

Har du andra tankar kring detta ämne får du gärna skriva ner dessa här:

Det är värdefullt för sammanställningen av enkäten om du kryssar i vilket alternativ
som gäller för dig.
Jag är:

Tjej

Kille

Annat

Tack för din medverkan!
5/5

