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ABSTRAKT  
 
Titel: Våldet i skolan  
Författare: Shemsi Grajqevci, Zoran Stojanovic 
Handledare: Marta Cuesta 
Examinator: Christopher Kindblad 
 
Studiens syfte är att undersöka och belysa vilken syn eleverna i högstadiet har på våld och på 
hot om våld och se på hur ungdomars erfarenheter av våld ser ut. Syftet är även att undersöka hur 
vanligt det är med våld bland ungdomar samt att undersöka ungdomarnas attityder till våld. Vi 
kommer i vår undersökning och forskning kring våldet i de svenska skolorna få en inblick i 
hur våldet i skolorna ser ut och hur pass utbrett det egentligen är. Vi vill genom vår objektiva 
syn och genom att använda oss av kvantitativa och kvalitativa intervjumetoder ge er läsare en 
inblick i skolans dagliga värld. Vi vill kort och gott ta reda på hur eleverna uppfattar sin 
skolmiljö och vilka åtgärder lärare och annan personal på skolan vidtar för att få bukt med 
detta ökade problem. Vår frågeställning lyder: 
 

• Vilken syn har eleverna på våld i skolan och kan detta vara en faktor till det ökade 
våldet och hot om våld i högstadieskolorna i dagens samhälle? 

 
För att ta reda på hur situationen i skolan ser ut så har vi valt att använda några teorier som vi 
anser passar bra för att kunna analysera och beskriva denna problematik. Teorierna vi har 
använt är Yvonne Hirdmans Genusteori. Den andra teorin heter social uteslutning som 
beskriver hur uteslutning kan upplevas i det sociala och offentliga livet. Två andra teorier är 
Stigma och Outsiders teorierna av Goffman och Durkheim. Stigmatiseringen medför en rad 
konsekvenser för eleverna på skolorna anser vi. Genom att man har vissa förutfattade 
meningar om vissa människor på grund av deras etniska bakgrund så leder detta till att 
uppdelningen i skolorna ökar. Det vill säga att personer utesluts från vissa kretsar då de har 
”fel” härkomst. Denna uteslutning kan ske från båda hållen. Med det menar vi att svenska 
elever kan uteslutas från grupper som består av människor med annan etnisk bakgrund och 
tvärtom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

THE ABSTRACT 
 
Title: The violence in school  
Writers: Shemsi Grajqevci, Zoran Stojanovic 
Tutor: Marta Questa  
Examinator: Christopher Kindblad 
 
The purpose of this study is to examine how pupils in high school see on the subject violence, 
and see how their experience of the subject is.  The purpose of this study is also to see how 
common violence is belong juveniles and to examine their attitudes among the subject. We 
will in our examine and research among violence in the Swedish schools get an insight of how 
the violence in the school looks like and how wide spread violence really is.  
We want threw our objective sight and by using quantitative and qualitative interview 
methods give you readers an insight to the daily school world, we want to find out how the 
pupils themselves experience the school environment and what cautions teachers and other 
staff take to reduce this problem.  
Our main question is:  
 

• What kind of vision do the pupils have on violence in school, and what can be a factor 
to the increasing violence in the schools of Sweden.  

 
 
To find out how the situation in school looks like we have chosen to use some theories that 
we think may help us to understand the situation about violence in school. Those theories are 
the theory about Gender by Yvonne Hirdman. And one of the other theories is social 
exclusion and describes how exclusion can make people feel in the social and in the public 
life. Two other theories that we have used are The Stigma theory by Erving Goffman and the 
Outsiders-theory by Emile Durkheim. The Stigmatization brings a lot of consistencies for the 
students in the school. By having some preconceived ideas about certain kind of people 
because of their ethnic heritage it becomes a dividing in schools. We mean that students can 
be excluded from certain kind of groups because their ethnicity. 
This exclusion can come from both sides. We mean that this kind of behavior about excluded 
students can be used both form ethnic Swedes and students which are not born in Sweden or 
have a foreign background.     
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Förord 

 
Vi vill tacka alla som valde att ställa upp och bidra till vår uppsats. Främst skulle vi vilja tacka 

vår fantastiska handledare Marta Cuesta som funnits med i våra motgångar under arbetets 

gång och för hennes engagemang i vår uppsats. 

Ett stort tack till alla elever som ställde upp på enkätundersökningen. 

 Självklart sänder vi ett stort tack till våra 4 informanter som valde att ställa upp i vår uppsats. 

Med respekt för er anonymitet så kan vi inte nämna era namn, men hade det inte varit för er så 

hade vi aldrig fått ta del av skolans värld, det är ju trots allt ni som befinner er där dagligen! 

Vi hoppas vårt arbete kommer att vara till nytta för alla som jobbar inom skolan och med 

ungdomar samt ge lekmän en förståelse för vad som händer innanför skolans dörrar 

Tack! 
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1.Inledning 

I massmedia kan vi dagligen läsa om den ökade brottsligheten och det råa våldet som ökar i 

samhället. Våld är en fråga som berör alla människor i samhället och det är även en händelse 

som vi alla kan någon gång utsättas för, antingen en själv eller en närstående. Via media så 

har även allmänheten upplysts om våldet som sker i de svenska skolorna.   

     Även våra skolor har under senare år alltmer blivit föremål för massmedias 

uppmärksamhet av flera skäl, ex. allmänhetens intresse för skolsäkerhet. (Herlin, Munthe, 

2005, s. 130).  

Våldet i skolorna samt medias informationsspridning gällande vad som händer på våra 

svenska skolor kan leda till en otrygghet hos samhällets medborgare. Folk kan känna sig 

hotade som individer och det kan även skapa oro hos många föräldrar för att deras barn skall 

utsättas för någon form av våldsrelaterad handling.  

     Våldsrelaterade handlingar, aggressivitet samt psykisk mobbning är teman som 

genomsyrar skolorna idag och är något som lärare och annan personal tvingas ständigt brottas 

med.  

 

Vi har valt att undersöka våldet i skolorna med inriktning på högstadieskolorna. Vi har valt att 

inrikta oss på högstadieskolorna på grund av att vi misstänker att det är på just dessa skolor 

där våld eller hot om våld förekommer mest bland dessa ungdomar.  

     Att bruka våld eller att hota med våld är ett beteende som bryter mot de normer och regler 

som råder i ett samhälle. Genom att undersöka de normer och de regler som präglar skolorna 

och eleverna på skolorna så hoppas vi få en bild av hur situationen ser ut i skolorna.  

 

 

Vi skall belysa detta område genom kvalitativa och kvantitativa intervjuer och i dessa skall vi 

undersöka om orsakerna till den våldsbenägna livssituationen är att hänföras till individen 

eller samhället. Det är lättare för samhället att fördöma istället för att förstå och söka de 

bakomliggande orsakerna. Det är en mycket debatterad fråga som kan väcka starka känslor 

och är därmed relativt kontroversiell. Vi har valt att belysa detta område då det för oss är 

mycket intressant samt aktuellt. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom kvalitativ och kvantitativ metod utföra personliga intervjuer 

med vuxna som arbetar på högstadieskolor och samt att genomföra enkätundersökningar på 

elever som går i nionde klass på högstadiet. Detta för att kunna se hur utbrett våldet är i 

högstadieskolorna samt att ta reda på elevernas attityd till våld och hot om våld. Vi vill få 

inblick i hur våldet i skolorna ser ut, vad det är för slags våld som förekommer.  

Vi vill också ta reda på hur eleverna uppfattar sin skolmiljö samt vilka åtgärder lärare och 

annan personal på skolan vidtar för att få bukt med våldet i skolan.  

 
 
 
1.3 Problemformulering 

Vi har valt att utgå från några huvudfrågor som under arbetets gång kommer att vara det 

centrala i vår forskning. Denna ledande fråga kommer förmodligen att leda oss till andra 

frågeställningar som skulle kunna vara relevanta för vårt arbete.  

För närvarande lyder vår problemformulering: 

 

• Vilken syn har eleverna på våldet i skolorna och vilka upplevelser har de kring detta? 

 

Intressanta delfrågor som kan dyka upp under forskningens gång är hur skolan och 

kommunen agerar för att motverka det ökade våldet? Är de i samförstånd med vilka problem 

som finns ute på skolan och har de några strategier på hur de ska få bukt med detta? Hur 

hanterar personalen det ökade våldet i skolan och hur berörs de av detta?  Har de märkt något 

annorlunda på skolan och anser de att våldet har ökat? Samt så klart försöka ge en 

övergripande syn på hur eleverna uppfattar sin skolmiljö.  

    Vi måste vara medvetna om att frågeställningen kan komma att ändras under insamlingen 

av vår empiri beroende på vilka svar våra informanter redogör för oss.  

 

1.4 Definition av våld 

Vid definieringen av vad vi menar med våld så har vi valt att utgå ifrån Aarlands (1988) 

definition som lyder; ”Våld är handlingar som har skada som avsikt och/eller följd”. (Aarland, 

1988, s. 62). Det vill säga någon som avsiktligen brukar våld för att medvetet skada den 

personen. Skadan behöver inte endast vara fysisk skada utan den kan även vara psykisk skada.  
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2. Bakgrund 

Vi har tänkt inleda detta kapitel med att först redogöra lite statistik som handlar om vårt valda 

ämne för att ge Er läsare en större förförståelse för den problematik vi tänkt undersöka.  

     Enligt Brottsförebyggande rådet sker nästan hälften av alla vålds- och hot brott mot barn 

och unga just i skolan. I en undersökning som arbetsmiljöverket gjorde 2005 så visade det sig 

att 25 % av de tillfrågade pojkarna som var födda 1994, hade någon gång under terminen 

blivit slagna eller sparkade på ett sätt som de uppfattade som på riktigt, och 16 % av flickorna 

svarade samma sak. (www.av.se )  

Genom att titta på denna statistik så kan man se att detta är ett allvarligt socialt problem som 

vårt samhälle har, och då har vi inte ens hunnit ta upp hot mot lärare vilket också är 

skrämmande siffror.  ”Antalet arbetsskador på grund av hot och våld mot lärare har i det 

närmaste tredubblats sedan 1995. Något som inte har skett i övriga samhället. Samtidigt finns 

det inga tecken på att trenden ska avta”.  (www.suntliv.nu) 

Man kan ju som vanligt folk inte tro att någon elev ska attackera sina lärare men i skolans 

våld så är tyvärr även lärarna direkt inblandade i incidenter där fysiskt våld har utövats 

gentemot dem. 

Jag vågade inte gå ut på kvällarna (Lärare i Göteborg) 

Rädslan satt i under flera månader (Lärare i Göteborg) 

Jag var rädd för att gå hem efter jobbet (Kvinnlig lärare i Stockholm) (Nilzon, 2005, s 37) 

De här citaten är hämtade ur Kjell R Nilzons bok Hot och Våld i skola o samhälle, dessa 

anmälningar gjordes till Arbetsmiljöverket under år 2002 och det var cirka 270 liknande fall 

under det året i Sverige. Man kan redan nu säga att våldet i skolorna berör alla inblandade, 

såväl elever som lärare. 

 

Däremot kan man säga att det finns olika former av våld, allt ifrån mobbning och social 

uteslutning till sparkar och slag, eller hot om sparkar och slag. Dagens teknik har lett till att 

det är idag lättare att förfölja vissa elever på skolan och ta med sig det psykiska våldet hem så 

att säga genom att exempelvis ringa eller maila diverse elakheter för den utsatte.  

    Det vi har valt att inrikta oss på i denna uppsats är det fysiska våldet, som ovanstående 

siffror påvisar, på ett mångfacetterande sett har ökat. Lärare utsätts för ökade våldsbrott av 

elever, tjejer slåss mer idag än de gjort tidigare, detta är några exempel som påvisar på vilket 

sätt våldet har ökat samt ändrats.  
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2.1 Lag mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 

Sedan år 2006 har det tillkommit en ny lag i skolan som ska förhindra diskriminering, 

trakasserier och orättvisor. Utifrån denna lag så skall ingen i skolan kunna få behandla en 

person annorlunda på grund av ursprung, utseende, kön, hudfärg eller religiös övertygelse. 

Diskriminering får ej heller förekomma pga. av homosexualitet eller funktionshinder. 

(www.skolverket.se ) 

 

 

Sverige är skyldig till att se till att barn under arton år har sina rättigheter genom att man har 

skrivit på barnkonventionen. Som barn så har man rätt att säga vad man tycker, man har rätt 

att gå i skolan samt att ha sin fritid. Genom den här lagen mot diskriminering så har barnen 

även rätt att undkomma vissa saker som att utsättas för mobbning eller diskriminering.  

     I Sverige har alla ungdomar under arton år en ombudsman som arbetar för deras 

rättigheter. Denna kallas barnombudsman och han ser till att den här lagen följs i de svenska 

skolorna och ute i samhället. 

     Utifrån barnkonventionen och lagar som dessa leder till att de svenska skolorna idag har ett 

stort ansvar på sig då dessa skall se till att det ej förekommer våld eller diskriminering i 

skolans miljö. (www.skolverket.se ) 

 

 

Enligt denna lag så ska skolan varje år göra en så kallad likabehandlingsplan, den ska 

innehålla sådan information som skolan ska göra för att alla elever ska behandlas lika och 

slippa bli kränkta. Den som har det yttersta ansvaret för denna likabehandlingsplan är rektorn 

vars uppgift är att se till så att den följs på skolan. Det övergripande syftet är att denna plan 

skall ta sin form i samarbete med eleverna på skolan. (www.skolverket.se ) 

 

 

För att man skall få större förståelse för ovanstående begrepp vi nämnt så har vi tänkt att kort 

redogöra dessa. Med diskriminering menar man på att man inte ska bli sämre behandlad än 

vad en annan person blir i liknande situation. Att bli trakasserad i skolan kan vara i form av att 

någon säger något som berör etnicitet, religion, kön, eller sexuella trakasserier eller liknande. 

Annan kränkande behandling kan vara mobbning.  

(www.skolverket.se ) 
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2.1.2 Hur man anmäler ett brott 

Om en elev vill anmäla något som har hänt så skall man skriva ett Maili eller ett brev till barn- 

och elevombudet. Anmälning kan även ske till diskrimineringsombudsmännen. Man kan 

exempelvis anmäla en lärare eller någon annan vuxen för att denne har diskriminerat eller 

trakasserat en elev, man kan även anmäla en skola för att skolan inte tar diskrimineringen 

eller trakasserierna på allvar. Barn och elevombudet tar då kontakt med skolan för att se till att 

eleverna får den hjälp de har rätt till. Det är även förbjudet att rektorn, lärare eller andra på 

skolan straffar dig för att du har anmält problemet till barn och elevombudet. 

www.jamombud.se 

 

2.2 Olika typer av våld 

Enligt Aarland så är vår självuppfattning viktigast för hur vi betraktar oss själva samt hur 

andra ser oss. Självuppfattningen skapas genom samvaron och arbetet med andra människor, 

familj, vänner, arbetskamrater etc. Den som är avgörande på hur vi ser på oss själva är, menar 

han, andra människors reaktioner på oss vid utvecklandet av vår självuppfattning. (Aarland, 

1988, s. 90) 

    Det han menar är alltså att för man skall få en positiv bild av en själv, så är det avgörande 

att andra har en positiv bild på oss. Detta anser vi är en avgörande faktor bland eleverna i 

skolan då kompisars och andras intryck på en själv formar hur man ser på sig själv. Aarland 

redogör även hur pass viktigt det är att ha en positiv självuppfattning då han redogör att 

psykologerna hävdar att personer som har en negativ syn på sig själv, lättare blir utsatta för 

trakasserier än andra. (Aarland, 1988, s. 91) 

 

Våld kan enligt Höistad (2001) skildras på olika sätt som kan kallar för fysisk samt psykisk 

mobbning. Med det fysiska mobbningen menar han tar sig i form som exempelvis sönderrivna 

kläder, blåmärken etc. Att använda sig av fysiskt våld är enligt Höistad vanligast bland killar 

som består av att man exempelvis råkar putta på den utsatte etc. (Höistad, 2001, s. 78) 

    Med psykisk mobbning menar han kan vara handlingar i form av att man sprider rykten 

eller viskar bakom ryggen på någon. Detta är en företeelse som är vanligast bland tjejer. 

Tjejer är däremot mer personliga i sin mobbning och är skickligare att hitta den utsattes 

svagaste punkt menar han. 

    Varför pojkar tar mer plats även i förhållanden där våld av någon form är gällande menar 

han kan bero på att killar är vana vid att ha en mer framträdande roll än vad de flesta tjejer 

har. (Höistad, 2001, s. 86 ff).  
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Personer som utsätts för någon form av mobbning oavsett om den är fysisk eller psykisk 

ändrar som regel beteenden efter det att trakasserierna har börjat. Enligt Aarland är dessa 

förändringar exempelvis dalande skolpresentationer, att man uteblir från lektioner och får en 

högre frånvaro eller att personen är oftare nedstämd, sorgsen och liknande och har en 

bristande ögonkontakt. (Aarland, 1988, s. 47).  

    Även Höistad verkar dela Aalanders åsikter om varför vissa människor utsätts för våld och 

mobbning kan bero på osäkerhet. Det vill säga att personens självuppfattning är mer ängslig 

och osäker jämfört med andra elever. När en person attackerar denna elev på något sätt så är 

denne oftast mer tyst och inåtvänd eller så drar han sig undan istället för att försöka hävda sig 

och försvara sig.(Höistad, 1994, s. 72) 

   I ovanstående resonemang har vi gett några kännetecken på hur det typiske ”offret”, det vill 

säga personen som utsätts för någon form av våld, ser ut. De egenskaper som kännetecknar en 

person som däremot brukar någon form av våld eller mobbning är aggressiv och dominant 

samt har en del sociala svårigheter. Gemensamt för både förövaren samt han eller hon som 

utsätts för våld är att de båda lider av dåligt självförtroende. Mobbaren döljer sitt dåliga 

självförtroende genom att agera på ett självsäkert sätt och trycka ner andra. Som resultat leder 

det till att offret får ännu sämre självförtroende genom att utsättas för våld av klasskamrater 

eller andra. (Höistad, 2001, s. 99) 

 

Vi vill avslutningsvis tala om för er läsare att kategoriseringar av ovanstående slag måste tas 

med viss lätthet då undantag och andra fall alltid finns. Anledningen till att vi har valt att 

redogöra lite kort om olika typer av våld, vilka som brukar samt vilka som utsätts för våld är 

för att vi vill ge er läsare en insikt gällande det ämne vi studerat.  
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3. Teoriredovisning 

Vi har valt att utgå ifrån en rad övergripande teorier för att på så sätt försöka ge en så ökad 

förståelse kring våldet i skolan som möjligt. Genom att inrikta oss på genusteorin så vill vi 

inte fokusera oss på genusrelaterade skillnader mellan könen utan här ligger fokus på makt 

och normer. Sedan har vi valt att ytterliggare fokusera oss på närrelaterade teorier såsom 

stigma, samt outsiders för att försöka klargöra vilka som utför våldshandlingar, vilka som 

utsätts för det och om man kan finna någon förklaring till om vissa grupper har en högre 

tendens till att bruka våld.  

 

 

3.1 Genus 

Vi har valt att utgå ifrån Hirdmans genusperspektiv för att belysa maktrelationerna och de 

rådande normerna som finns, ute i vårt samhälle samt i skolan. Den rådande normen som vi 

människor lever i och återupprättar är den där mannen utgör den rådande normen. 

     Hirdman redogör för en viss typ av genusmönster, som är vad hon kallar, en social 

bottensats av hierarki och särhållning som hon kallar för genusordningen. Denna 

underordningsproblematik, som hon främst syftar på över och underordningen mellan man 

och kvinna, kan även gälla alla situationer där en underordning är rådande. Underordnings- 

problematiken innebär att det är offret som problematiseras och förövaren står tyst och diskret 

bredvid som hon uttrycker det. Hirdman menar även att det viktigaste är även att förstå att 

personer som befinner sig i underordning är själva delaktiga i självklarheten. Vi lever alla i 

samma normalitet som den manliga normens värld skapar. Oavsett våra känslor till detta, så är 

det detta som utgör den kultur vi lever i. (Hirdman, 2004, s. 75) 

     Det Hirdman försöker förklara, förenklat uttryckt är att en person som utsätts för våld, och 

på så sätt hamnar i underläge hjälper till att skapa denna underordning då han tillåter 

förövaren att utsätta honom för våld.  

     Idag är det inte många elever som vågar säga till lärare eller andra vuxna att de blir utsatta 

för våldsrelaterade handlingar då de är rädda för vilka konsekvenser kan vara, att de ska 

utsättas för ytterliggare och grövre våld exempelvis. En annan lärdom ovanstående argument 

kan ge oss i anknytning till vårt forskningsområde är normerna som finns i skolan. Elever på 

skolan som ser eller upplever våld i skolan hjälper till att skapa en norm där våld är en 

accepterad del av skolan och dess miljö genom att hålla tyst med rädsla för att själva utsättas 

för samma sak.  
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     Genom att använda oss av denna underordningsproblematik samt försöka få en klar 

överblick på de rådande normerna som finns hoppas vi få ökad kunskap kring makten som 

finns i skolan. Vilka som har makten, vilka som är rädda för makten och hur makten är 

uppdelad.  

 

 

3.2 Maskulinitet 

I ovanstående argument så redogjorde vi kort om makt och normer som grundar sig i den 

manliga normen som är rådande. Denna maskulinitet är något som vi tänkt inrikta oss 

utförligare på. I boken ”Alienation is my nation” beskriver Sernhede (2007) om unga mäns 

utanförskap.  

    I Europa så har utanförskapet främst varit grundad på en marginaliserad position på 

arbetsmarknaden som sedan förstärks med kulturella bakgrunder, mediernas stereotypisering 

samt myndigheternas handlande. Detta utanförskap har, som Sernhede uttryckt det, blivit mer 

tydligt att andra generationens invandrare inte tänker finna sig i en situation som andra 

klassens medborgare. (Sernhede, 2007, s. 58ff.) 

   Bilderna av den hotfulla ungdomen i den farliga förorten har trängt så djupt inne i det 

allmänna medvetandet att också socialarbetare, fritidsledare, lärare och andra som arbetar i 

dessa utsatta områden långt ifrån är opåverkade. (Sernhede, 2007, s. 63).  

     Sernhede menar att den frustration och vrede som härstammar från tidigare erfarenheter av 

att bli särbehandlad i skolan samt att vara utestängd från arbetsmarknaden och att vara 

bidragsberoende får inte sällan sitt uttryck genom att dessa människor glorifierar stöld och 

våld. Det vill säga kriminaliteten blir ett legitimt sätt att ta plats i konsumtionssamhället. 

(Sernhede, 2007, s. 67) 

    Vi kommer att utgå ifrån teorier där vi skall försöka komma fram till om etnicitet samt 

social uteslutning kan vara en anledning till att människor, frustrerade över samhället och 

vilka snäva förutsättningar samhället erbjuder dessa marginaliserade grupper, väljer att agera 

genom att utföra våld på andra. Skolan är en sådan värld där materiella tillgångar utgör en 

oerhörd del av dessa unga människors liv, vilka kläder de har på sig, skor, mobiler etc. har 

tillgång till. I en värld där konsumtion är grunden till vilken status man får, så verkar det inte 

förvånansvärt att människor som ej kan konsumera på samma sätt på grund av rådande 

samhällsförhållanden tar sig uttryck genom våld.  
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3.3 Intrycksstyrning 

En av teorierna vi har tänkt utgå ifrån är begreppet intrycksstyrning som Goffman redogör. 

Med detta begrepp så syftar han på de intryck vi förmedlar till en viss publik för att man vill 

att de ska uppfatta en på ett visst sätt (Goffman, 2004, s. 123). Och det är via 

intrycksstyrningen som man visar två olika sidor av en själv. Dessa har han valt att kalla 

frontstage och backstage.  

    Med frontstage menar han den sidan man väljer att visa upp för samhället. Enligt Goffman 

så är det här vi kan styra publikens observation, alltså vilken bild vi vill visa upp av oss själva 

för att få publiken ska få en viss uppfattning av oss. Medan då backstage är alla de typer av 

informella handlingar uppkommer här. (Goffman, 2004) 

    Anledningen till att vi valt att använda oss av denna teori är för att vi vill påvisa hur miljön 

i skolan ser ut, och på vilket sätt det uppfattas av eleverna. Skolorna är styrda av 

gruppbildningar bland eleverna. I de flesta klasser finns det en ganska så klar uppdelning av 

de ”coola och populära”, ”plugghästarna”, de som är helt inne i sport, de tysta, bråkstakarna 

etc. De flesta av oss använder sig av kategorisering för att lättare kunna placera människor i 

olika fack, och detta är en företeelse som även finns i skolans värld. 

    Ungdomen är en tuff tid för de flesta av oss, som är genomsyrade med mycket osäkerhet 

samt skapandet av sin egen identitet. Vi tror att den sidan bråkiga elever visar utåt för elever 

och lärare, dvs. frontstage sidan utgörs av en tuffare attityd än man kanske egentligen har, just 

för att man vill att andra ska tycka att man är cool eller nått, ett sätt att få status på skolan.  

    Då vi ska utföra enkätundersökning på eleverna i skolan så är det svårt att få personliga 

svar från våra informanter, vilket leder till att vi inte kan undersöka elevernas backstage sida 

på ett djupare plan. Däremot skall vi intervjua lärare och annan personal på skolan för att se 

om de märker en skillnad på hur vissa elever är i skolan under lektions tid och på rasterna och 

liknande.  

 

 

3.4 Social uteslutning 

En anledning till det ökade våldet i skolan kan bero på olika faktorer som att personen känner 

sig utanför eller helt enkelt socialt utesluten i skolan och i andra sammanhang och just därför 

väljer han eller hon att bruka våld för att få omgivningen att reagera. Eller så kan det vara så 

att elever som utsätts för exkludering bland andra elever utsätts för våld just på grund av detta.  
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    Enligt Giddens så beskriver den sociala uteslutningen nya former av orättvisor och 

bristande jämlikhet och handlar i korthet om hur människor utesluts från full delaktighet i det 

omgivande samhället. (Giddens, 2003, s. 286)  

     I vårt fall så skall vi försöka utgå ifrån den sociala uteslutningen i skolan. Vi hoppas få 

reda på, av både elever och lärare i skolan, om hur den rådande stämningen i skolan ser ut. 

Det vill säga om det finns grupper i skolan som exkluderas och hur dessa agerar utifrån deras 

givna handlingar. Alltså är det dom uteslutna som brukar våld eller utsätts för våld? Eller är 

det ingen av dessa ”grupper” som utsätts för våldet i skolan utan andra.  

    Den sociala uteslutningen beskriver hur uteslutningen kan upplevas i det sociala och 

offentliga livet, vilket kan innebära ett svagt nätverk av människor. Detta leder i sin tur till 

isolering och ett minimum av kontakter med andra människor. (Giddens, 2003, s.286) 

    Något som vi även hoppas få svar på är vad skolan gör för de grupper som anses vara 

socialt uteslutna och vilka skyldigheter skolan har till detta.  

 

 

3.5 Stigma 

Ovanstående resonemang leder oss in på nästa ämne och det är stigma, ett begrepp som Goffman 

använder sig av för att förklara hur personer som är socialt uteslutna uppfattar sitt 

utanförskap.  

     Som vi tidigare har redogjort så skall vi utgå ifrån en skola som har en hög andel elever 

med invandrarbakgrund och vi vill undersöka och se om detta kan vara en faktor till det ökade 

våldet i skolan. Om dessa elevers upplevda utanförskap kan resultera i våld som ett 

tillvägagångssätt.  

    När främlingen befinner sig i ett sällskap, och han har en egenskap som skiljer sig från det 

övriga sällskapet så blir han utstött. Att få denna stämpel innebär stigma enligt Goffman. 

(Goffman, 2007, s. 12.) Denna egenskap kan vara exempelvis etniskt ursprung eller liknande.  

    Enligt Goffman så är det även vanligt att man i sociala situationer använder oss av 

kategoriseringar som inte stämmer när vi märker att en person har ett stigma. (Goffman, 2007, 

s. 28) 

     En elev kan stigmatiseras utifrån sin etniska bakgrund men det kan även vara en följd av 

var han eller hon bor, hur stor tillgång han har till konsumtion och materiell välfärd. Detta kan 

därefter leda till att medlemmar i vissa stigmakategorier har en tendens till att sluta sig 

samman i små sociala grupper. (Goffman, 2007 s. 32).  



 16 

    Det är genom att använda oss av denna teori som vi vill fokusera oss på vilka grupper det är 

som utövar våld samt vilka grupper det är som utsätts för våld. I vissa skolor, som har en liten 

andel elever med invandrarbakgrund kan utgöra så att eleverna med utländsk bakgrund utsätts 

för våld. Medan det även kan förekomma fall där antalet elever med invandrar bakgrund är 

betydligt högre än helsvenska elever kan utöva våld. Detta är ett samhällsfenomen som utgörs 

av, vad vi anser, gruppens styrka i den övriga skolan. 

”Inte nog med att de stigmatiserade kan med hjälp av likasinnade finna stöd och hjälp, de kan 

också ta hjälp av en annan grupp”. (Goffman, 2007, s. 36) 

 

 

3.6 Outsiders 

Begreppet outsiders kan i förenklat uttryckt förklaras som att vissa personer eller grupper 

anses befinna sig i utkanten eller i marginalen av samhället och innehar egenskaper eller 

beteenden som skiljer sig från majoritetssamhällets medborgare. För att ”outsiders” skall 

kunna existera så förutsätter det sina motsatser, det vill säga att det finns ”insiders”. Det 

normala möter det onormala som Svensson uttrycker det. (Svensson, 2007, s. 49) 

     Den etablerade gruppen tillskriver outsiders gruppen tvivelaktiga egenskaper och lyfter 

ofta fram de ”sämsta” egenskaper eller låter dem mest avvikande representera hela gruppen, 

medan de ”bästa” egenskaperna lyfts fram i den egna gruppen. (Svensson, 2007, s. 58) 

     Enligt författarna har denna kategoriojämlikhet mer med maktegenskap att göra än med 

outsiderns individuella egenskaper. Poängen med Elias och Scottsons resonemang är att dem 

symptom på underlägsenhet och problem som en etablerad grupp finner hos en outsiders 

grupp är precis dom beteenden som skapas av själva utanförskapet och den underordning som 

är en konsekvens av detta. Utanförskapet blir självlegitimerande. (Svensson, 2007, s. 58) 

  

Även här vill vi kort redogöra Durkheims begrepp på avvikande beteende samt på så sätt öka 

förståelsen för den rådande underordningen som finns, både i samhället men som även 

genomsyrar skolans värld. Vi människor kategoriserar, en företeelse som kan verka på både 

gott och ont, något som är en självklarhet för varje människa. Det är naturligt för oss 

människor att placera människor i olika fack, och detta är en företeelse som även är rådande i 

skolan.  

     Durkheim menar att samhällen behöver kriminalitet för att överleva för det är genom 

kriminaliteten som man kan särskilja samhällets invånare och på sätt skapa två grupper. Dessa 

består av kategoriseringen ”vi” och ”dom”. Att utföra våldsbrott är en form av kriminell 
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handling som på så sätt delar upp eleverna i två grupper, dom som utför våldshandlingar och 

dom som inte gör det. Enligt Durkheim är detta en nödvändighet för att skapa solidaritet i 

grupperna. ”En kriminell handling kan ge upphov till en kollektiv respons som stärker 

gruppens solidaritet och tydliggör vilka normerna är”.  (Giddens, 2003, s. 198). 

    Anledningen till att vi har valt att utgå ifrån detta är för att vi hoppas kunna få en 

övergripande kunskap till hur det kommer sig att våldet existerar på skolan först och främst. 

Vi hoppas även, efter insamlandet av vår empiri kunna nå viss kunskap kring om vissa 

grupper har en tendens till att vara överrepresenterade till att begå våldsrelaterade handlingar i 

skolan.  

 

4. Metod 

Vid insamlandet av empiri gällande vårt forskningsområde så har vi valt att använda oss av 

två olika metoder, kvalitativ samt kvantitativ metod där den första metoden innebär att vi 

använder oss av intervjuer för att samla in fakta och den senare innebär enkätundersökningar.  

     För att kunna få fram mycket kunskap om våldet i skolan och de individer det berör så 

måste vi som forskare läsa om det vi har tänkt utforska så att vi har så mycket förkunskaper 

om ämnet i fråga som möjligt. Förkunskapen är bland annat bra för att kunna ställa rätt frågor 

för att kunna få ut så mycket information av våra informanter som möjligt. Genom det hoppas 

vi kunna ge läsaren en bild av hur situationen ser ut i dagens svenska skolor. För att kunna få 

så mycket kunskap om vårt ämne i fråga så har vi valt att ta del av tidigare forskning, 

redovisad statistik kring våldet i skolan och dess ökning samt lånat en del böcker som handlar 

om detta ämne. Genom att läsa igenom gamla nyhetsartiklar samt söka om ämnet på Internet 

har vi velat se hur pass uppmärksammat detta problem är, och samhällets reaktioner mot 

detta.   

    I boken ”den kvalitativa forskningsintervjun” (1997) så tar Kvale upp i boken vikten av hur 

pass viktigt det är med intervjuarens kvalifikationer. Han menar att en intervjuare bör vara 

kunnig på det område som är föremål för undersökningen, att man skall behärska konsten att 

samtala samt ha språkkänsla och ett öra för intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig. 

(Kvale, 1997, s. 136). 

     Det är alltså viktigt att vara insatt i det man skall studera, främst för att det underlättar 

vidare samtal med personen man skall intervjua.  
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4.1 Kvalitativ metod 

     Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för insamlande av vårt empiriska material. 

Dessa intervjuer skall bestå av semistrukturerade intervjuer. May nämner i 

”Samhällsvetenskaplig forskning” (2001) att den här typen av intervjuer gör det möjligt för de 

tillfrågade att besvara frågorna i sina egna termer, något som standardiserade intervjuer inte 

tillåter. ”Detta ger intervjuaren större möjlighet att fördjupa svaren och gå in i en dialog med 

den som intervjuas (May, 2001, s 150). 

      Att använda intervju som utvärderingsmetod och att ställa frågor är ett utav många sätt att 

få kunskap, genom svaren får vi information om personens erfarenheter, förhoppningar och 

känslor. Kvale anser att samtalet är en av grunderna för mänskligt samspel, och att det är via 

dessa samtal som vi lär känna andra människor. Med den kvalitativa forskningen syftar 

forskaren att få en djupare förståelse med sina frågeställningar. 

     Den seminstrukturerade intervjun är av mer öppen karaktär och känns mer passande för 

oss då den inte följer en strikt ram utan den kan flyta på mer fritt, från både intervjuarens och 

respondentens sida, det ger mer utrymme för dialog även om vi har klara frågor så ska vi 

försöka att hålla och föra en dialog med informanten. May belyser även hur viktigt det är att 

intervjuaren och den som intervjuas måste upprätthålla en intersubjektiv förståelse, och vikten 

av att förhålla sig distanserad från intervjupersonen och att man måste förhålla sig objektiv. 

(May, 2001, s. 155) 

     Det vill säga att vi som forskare, oberoende på den empiri vi får och den relation vi kan 

tänkas skapa med våra informanter fortfarande är medvetna om vår forskarroll och gör vårt 

yttersta till att hålla oss så objektiva och distanserade som möjligt.  

 

 

4.1.2 Urvalsprocess.  

Vårt mål är att försöka få tillgång till så många informanter som möjligt för att på så sätt 

försöka få så mycket varierande kunskap som möjligt. Med anledning av den tidspress vi har, 

samt då vi har tänkt använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod är vi medvetna om 

den begränsning vi tvingas ha.  

    Vi har i nuläget beslutat för att intervjua fyra personer som är personal på skolan för att på 

så sätt ta reda på vad de anser om våldet i skolan. Om de har märkt något särskilt i skolan, 

vilka grupper som har en tendens för att bruka våld etc., vad skolan har för policy gentemot 

våld samt vilka åtgärder skolan vidtar för de personer som utsätts för våld samt för dem som 

utför våldsrelaterade handlingar.  
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   Därför har vi valt att intervjua två skolvärdar och två skolkuratorer. Vi har valt att intervjua 

skolvärdar då vi anser att dessa är i daglig kontakt med eleverna på skolan. I klassrummet har 

elever inte så mycket att säga till om då det är läraren som styr både ordningen och vad eleven 

skall göra under lektionens gång vilket leder till att de flesta elever inte har så mycket frihet 

till att själva göra vad de vill. Annat är det på rasterna, där eleverna interagerar med varandra 

och gör lite vad dom vill så är det här man kan får en uppfattning på de grupperingar som 

finns. Av denna anledning har vi valt att intervjua skolvärdar då vi anser att dessa får den 

dagliga kontakten med eleverna som kanske inte många lärare får (då många lärare ägnar sin 

tid på kontoret eller lärarrummet mellan lektionerna). Det vill säga att skolvärden får ta del av 

elevernas mer privata tid, det vill säga se hur interaktionen är mellan eleverna. Vi har även 

den uppfattningen att om någon är medveten om oroligheter som pågår i skolan, om det 

förekommer våld och liknande handlingar i skolan och vilka som utsätts för våld så borde 

skolvärdarna vara bland de första att få reda på det. 

    Och av samma anledning, men tvärtom så har vi valt att intervjua kuratorn på skolan. Det 

vill säga att om personal på skolan misstänker att en elev på skolan utsätts för mobbning, våld 

eller hot om våld, så är det rimligt att anta att denne får komma i kontakt med en kurator för 

att prata om detta. Elever själva kan även, vid situationer som gör att de känner sig nere, rädda 

etc., leda till att de väljer att kontakta en kurator för att ha någon vuxen att prata med.  

 

 

4.2 Kvantitativ metod 

Att använda sig av kvantitativa metoder innebär att man grundar insamlandet av sin empiri på 

enkätundersökningar, vars resultat sedan redovisas i statistiska tabeller. Detta innebär att man 

grundar sin undersökning på olika mätningar.  

    När man använder sig av enkätundersökningar så formulerar man en rad frågor eller 

påståenden vars svars alternativ kan vara ja, nej, vet ej eller som i vårt fall variabler mellan 

dåligt till bra. För att sedan bearbeta dessa enkäter och fånga allas gemensamma svar så 

använder man sig av statistiska metoder som exempelvis ett program som kallas för SPSS. 

Detta program är till för att analysera fram resultatet som uppställs i form av olika diagram. 

Att använda sig av kvantitativ metod är den enda metoden där man kan analysera för att se om 

man har uppnått ett visst mål. (Rosengren och Arvidsson, 1993, s. 16ff).  

 

Vi valde att använda oss av kvantitativ metod för att vi anser att denna metod är bäst lämpad 

gällande vårt forskningsområde. Då vårt syfte är att undersöka ifall våldet i skolan har ökat så 
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måste vi få många elevers åsikter kring detta för att nå en så övergripande kunskap om detta 

som möjligt. Något som hade varit omöjligt genom kvalitativa intervjuer för det är en mycket 

mer tidskrävande metod och vi syftar inte till att försöka få individuella perspektiv på våldet i 

skolan utan mer en övergripande syn på det hela.  

 

Vid bearbetningen av vårt insamlade material så har vi som sagt använt oss av 

dataprogrammet SPSS. För att man skall kunna använda detta så är det viktigt att man 

numrerar samt kategoriserar enkäterna. För att svaren skall kunna bearbetas av SPSS så är det 

även viktigt att man kodar och matar in svaren. Med hjälp av SPSS så kunde vi analysera och 

sammanställa vår undersökning.  

    Våra enkäter består av två sidor som eleverna skall svara på, där första sidan är frågor kring 

deras skolmiljö, om det existerar våld i skolan och i så fall på vilket sätt etc. Sida två består av 

en mer moralisk och etisk inslag kan man säga. Vi har valt att ställa lite mer närgående frågor 

kring hur eleverna uppfattar våld och hur de ser på våldet som en handling för att på så sätt få 

ökad kunskap kring deras reflektioner kring våldsrelaterade handlingar.  

 

 

 4.2.2 Urvalsprocess 

Vi har sammanlagt distribuerat 120 stycken enkäter på ca sex nionde klassare på sammanlagt 

två olika skolor. Då vi i båda fallen kontaktade rektorerna på dessa skolor, så såg rektorerna 

till att vi fick tillgång till dessa klasser. Anledningen att vi fick göra enkätundersökningarna i 

klasser var för att tilltron skulle vara större enligt lärarna. Om vi skulle ha gjort 

undersökningarna på rasterna så var risken stor att eleverna skulle prata sinsemellan och även 

göra det i brådskans stund. Det här är ungdomar som har lätt att falla för grupptrycken och det 

var jättebra att undersökningen pågick i en mer organiserat form.  

 

De kvalitativa intervjuerna gjorde vi ensamma med våra informanter och informanterna fick 

vi genom rektorerna på skolorna. Vi bifogade frågorna till dem eftersom det var ett krav från 

deras sida. Vi gjorde fyra kvalitativa intervjuer med skolpersonal. Det var två skolvärdar, en 

kurator och en lärare som vi intervjuade och fick mycket empiriskt material ifrån dem. 
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4.3 Forskningsetik 

Som forskare är det väldigt viktigt att man bevarar forskningsetiken som i det här fallet 

innebär att man ska informera deltagarna om den aktuella undersökningen och vårt syfte. Det 

vill säga det är viktigt att eleverna får reda på vad det är vi skriver om och vilka resultat vi vill 

komma fram till. Denna etik innebär att eleverna har själva rätten till att bestämma om de vill 

medverka i undersökningen eller inte och deras anonymitet måste vara gällande. All empiri vi 

lyckas insamla via enkätundersökningen måste vi se till så att den endast används i 

undersökningen. (www.asanet.org) 

    Som forskare så måste man, förutom att bevara forskningens etik även se till så att man 

bevarar den kvantitativa undersökningens reliabilitet samt validitet. Thuren förklarar dessa 

begrepp i boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” (1991) som väldigt viktiga begrepp. 

Reliabiliteten syftar till att man ska se till så att mätningarna är säkert och korrekt utförda. 

Graden av realibiteten visas vid utförandet av flera undersökningar, dvs. att om man utför en 

undersökning flera gånger men använder hela tiden samma tillvägagångssätt så ska man 

komma fram till samma resultat. Detta leder till att undersökningen får en hög reliabilitet. 

Med validitet menas när man endast undersöker det som är relevant och inget annat. (Thuren, 

1991, s. 22 ff).  
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5. Presentation av våra informanter 

När vi utförde intervjuerna så var vi noga med att informera våra informanter om deras 

anonymitet och att det strikt kommer att hållas. Både vilka de är samt vilken skola de 

arbetar för. Vi valde först att kontakta varje skola och få respektive rektorns godkännande 

innan vi valde att kontakta våra informanter. De namn vi använder oss av för varje 

informant är fingerade och dessa skall vi använda i kommande källhänvisning 

 

 

• Person 1: Vi har valt att kalla skolvärd nr 1 för Niklas och han är 38 år gammal och 

han jobbar på en högstadieskola i Halmstad, han är utbildad fritidsledare. Han har 

jobbat i samma skola sedan 1996. På frågan om arbetsmiljön på hans skola svara 

Niklas följande; ”Det är en trevlig skola att jobba på, men lite stökigt. Vi har stökiga 

elever, men det är inte så att de är jätte aggressiva men de låter mycket och väsnas 

mycket och de har mycket fri vilja så att…Man kan säga att det är en stökig 

arbetsmiljö”.  

 

 

• Person 2: Vi har valt att kalla person nr 2 för Lisa och hon är 55 år gammal och 

skolkurator på en högstadieskola i Halmstad. Lisa har jobbat på skolan i 15 år och hon 

stortrivs. På frågan om vad en skolkurator gör svarar Lisa följande; ”Man kan säga att 

det övergripande är att man ska hjälpa eleverna och må bra i skolan och känna sig 

trygga men man ska också vara en bro mellan hem o skola”. 

 

 

• Person 3: Vi har valt att kalla person nr 3 för Johan och han är 33 år gammal och han 

är skolvärd på en högstadieskola i Halmstad. Han har jobbat i skolan sedan år 2002. På 

frågan om eventuellt våld i skolan och dess åtgärder svara Johan följande;  

”Polisanmälningar direkt. Om det är våld så är det misshandel, det är så det är, bara 

för att man är i skolan så är misshandel fortfarande misshandel” 

 

 

• Person 4: Vi har valt att kalla person nr 4 för Anders och han är 55 år och är lärare på 

en grundskola i Halmstad. Anders har jobbat som lärare i över 30 år och på frågan om 
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vad övriga myndigheter kan göra så var svaret följande; ”Ställa upp och ta sitt ansvar. 

Polisen är bra på att göra besök men däremot så är socialtjänsten värdelösa”. 

 

 

5.1 Resultatredovisning 

Vi har valt en strategi om hur vi ska gå tillväga med resultatredovisningen och tanken är att vi 

först ska skriva om våra kvalitativa informanter och dess tankar kring skolvåldet. På del 2 av 

resultatredovisningen skall vi redovisa elevernas syn på våldet i skolorna. För att läsarna lätt 

ska kunna ta del av informationen så skall vi lägga upp informationen i citatform där frågan 

kommer först och svaren av informanterna sedan och följt av våra vägledningar. 

 

5.2 Kvalitativ metod 

 

5.2.1 Arbetsmiljön på skolan 

De flesta av våra informanter beskriver sina arbetsplatser som trevliga men stökiga. Dock får 

vi säga att svaren från våra två skolvärdar och läraren skilde sig från vad kuratorn ansåg.  

”Ja, bråk har vi haft men inte så att vi har behövt tillkalla polis eller ambulans eller så. Men 

vi hade polisen här för någon vecka sen och det var inte för att någon bråkade utan för att var 

att någon hade kniv på sig. Så vi var tvungna att tillkalla polisen ”.(Anders, Lärare 10/12-08) 

Skolvärdarnas syn på stöket och våldet i skolan skilde sig inte nämnvärt trots att de jobbade i 

olika skolor. 

 

”Nej men alltså det finns bråkiga elever, de som bråkar är dem som utmärker sig, de som har 

dåliga betyg och vissa har även drogproblem. Oftast är det tyvärr personer med 

invandrarbakgrund, inte alltid men oftast”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

 

”Det är en trevlig skola att jobba på, men lite stökigt. Vi har stökiga elever, men det är inte så 

att de är jätte aggressiva men de låter mycket och väsnas mycket och de har mycket fri vilja 

så att det… Man kan säga att det är en stökig arbetsmiljö”. (Niklas 20/11-08) 

 

Kuratorns syn på arbetsmiljön skiljde sig från vad läraren och de två skolvärdarna tyckte, på 

frågan om hur arbetsmiljön i skolan ser ut svarade kuratorn följande; ”Jag tror att när det är 

något barn som inte mår bra och visar det i skolan så påverkar det oss alla, speciellt när 

barnen går i högstadiet, då är det så att det finns konflikter som ungdomar inte kan hålla det 
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inom sig, man agerar ut det mot skolan, skolan blir då en arena för konflikter och konflikten 

behöver inte ha någon anknytning till skolan utan problemen kan då ha en helt annan 

bakgrund och på skolan kan man visa det genom att det blir bråk på skolan och då påverkar 

det oss vuxna som jobbar här”. (Lisa, Kurator 2/12-08) 

 

Ovanstående information är av skolpersonal som ser det här mönstret varje dag i sina 

arbetsplatser. Speciellt skolvärden är insatta i elevernas situation eftersom dessa är med på 

rasterna då lärarna är inne på sina lärarrum. Elevernas relation till varandra skiljer sig inte från 

skolorna.  ”Oftast bra men lite grupperat, det kan vara så att grupperingarna kan ses som 

etnicitetsmässiga och ibland även vilken klass man går i. Det brukar bli att man hänger med 

varandra”. (Johan, Skolvärd 28/11-08)  

 

På Johans skola så var grupperingar mer vanliga än på Niklas skola, där var det mer attityden 

som präglade livet på skolan. ”Rå, men hjärtligt, det är en tuff jargong här, man får ha lite 

skinn på näsan för att klara sig. Men faktum är att det leder inte allt för ofta till sammanbrott 

och konflikter, utan man har ofta den råa jargongen du vet att man säger ” din jävla hora” 

du ska dö din jävel”. Man kan säga att det är så kallat mycket snack och liten verkstad. Det 

är alltså en tuff jargong”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Situationen och attityden bland högstadieelever skiljer sig inte mellan rast och lektion utan 

även under lektionen så fortsätter man munhuggas och i enstaka fall kan leda till handgemäng.  

På frågan om man använder nedvärderande ord och hård attityd även under lektionstid så 

svarade läraren följande; ”Ja alltid, de säger aldrig snälla saker, det kan vara tråkigt tycker 

jag. Och pratar man med dem så säger de att de bara skojar, vi är ju kompisar och så, men 

då kan man ju undra varför du kallar sin kompis för bög, eller hora va, och då säger jag va 

säger du egentligen, och då svarar de men det är ju bara min kompis. Och det är ju rätt 

märkligt och jag tror inte det är gynnsamt”. (Anders, Lärare 10/12-08) 

 

Samtidigt som attityden i skolan har hårdnat så verkar även klyftorna mellan lärare och elever 

öka. Förr var det vi allesammans i skolan nu är det annorlunda. ”Den är lite som en ge och ta 

mentalitet, men nu de senaste åren så har det svängt lite så är vi lite oroliga över att det blivit 

Vi och Dem, det säger man på många skolor. Det är eleverna där, och lärarna där. Det har ju 

alltid varit att det är Vi tillsammans innan. Men nu lutar det åt att lärarna är Dem och 

eleverna Vi”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 
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Alltså den är för det mesta bra, förutom vissa rötägg som ska bråka med allt o alla annars är 

det ganska bra. Vi har bra lärare som är lite äldre och det kan vara så att de har mer respekt 

än om man ska ha yngre lärare, det är vad jag tror i alla fall. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

 

Skolvärden försöker vara till för elevens bästa så att alla trivs på skolan eftersom den är ett av 

de viktigaste elementen i ett barns liv. Enligt skolvärdena så är det viktigt att man som vuxen 

engagerar sig i elevernas skoltid och att det förhoppningsvis ska se upp till de vuxna. ”Ja 

förhoppningsvis så är det ju det, min huvuduppgift är att se till att eleverna trivs här, och ska 

man trivas på skolan så ska det inte vara en massa slagsmål och bråk här hela tiden. Så att 

ja, förhoppningsvis är det vårt sätt att jobba, men jag tycker ju att det kan bli bättre, finnas 

där ute mer för dem”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

     Skolorna behöver enligt Niklas vuxna förebilder och egentligen så spelar det ingen roll om 

man är utbildad eller inte utan det viktigaste är hur man är som person och kan klara av 

uppgiften som är att vara till stöd för eleverna. ”Jag säger ja tack till all vuxen personal som 

kan jobba ute på skolan, sen om det är en klassmorfar eller en högskolestudent eller någon 

utbildad, det spelar inte så stor roll utan det handlar om hur man är som person och hur man 

klarar av det”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Enligt våra informanter så är inte heller föräldraskapet såsom den var förr i tiden med klara 

regler och lagar som hemma som ute eller i skolan. På frågan om stökiga elevers föräldrar 

engagemang till deras barn blir svaret ganska likartat från alla våra informanter. 

 

De är inte lika duktiga på att komma, detta är ofta generellt men det finns ju undantag. Har 

man föräldramöte så är det sällan de stökiga eleverna som kommer, de skäms väl lite då. De 

kanske inte ens tar upp det hemma alls. Det finns ju alltid en anledning till att de är stökiga. 

(Anders, Lärare, 10/12-08) 

 

”Jag tror att som förälder ska man vara med delaktig och blir man som förälder tillfrågad om 

att hjälpa till i skolan så ska man hjälpas åt. Och att föräldrarna underrättas om problem i 

skolan och att föräldrarna fortsätter diskussionen hemma med eleven”. (Lisa, Kurator,  2/12-

08) 
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”Mestadels vill ju alla föräldrar hjälpa till så gott det går men visst finns det föräldrar som 

struntar i att komma på möten som skolan har o så”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

Johan säger även att när de föräldrar väl kommer till möten som skolan har ordnat så är det 

inte diskussion om betygen endast. 

”Jo man har ju möten lärarna och föräldrarna och även där kan lärarna ta upp hur eleven 

uppför sig i skolan så det gäller inte snack om bara betygen o.s.v.” (Johan, Skolvärd 28/11-

08) 

 

”Jag har jobbat som skolvärd sedan 1996 och jag har jobbat på området sedan 1988. Och på 

de senaste 10 åren så har det inte funnits 1 enda föräldraförening, och det e detta som jag var 

lite på innan, det här med att jag lägger ett stort ansvar på uppfostran och föräldrar o sånt 

att det brister lite där va, man hinner inte umgås med sina barn på föräldrar- och barn sättet, 

föräldrarna har sina egna karriärer och det e det och det e det, de hinner inte med, och jag 

personligen tycker att föräldrar intresset har minskat. ( Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Han menar även att engagemanget bland föräldrar har minskat då många väljer att inte dyka 

upp på utvecklingssamtal eller föräldramöten. Detta är något som lärarna i skolan anser är 

väldigt viktigt då föräldrarna har tillfället vid utvecklingssamtal att visa för sitt barn att de 

bryr sig om vad som händer i skolan, hur det går för barnet etc.  

 

Nicklas fortsätter; ”Jag kan till exempel ta,  för någon dag sedan var det någon lärare som 

skulle ha utvecklingssamtal och det e obligatoriskt för alla elever o va på, och då pratar man 

ungefär en halvtimme då, och det är en eller två gång per år man har det då va. Då får 

föräldrarna en lapp hem där de kans skriva vilken tid som passar dem, den och den tiden e ni 

bjudna till skolan o då sitter ju läraren kvar på kvällen. Då hade läraren fem samtal och tre 

av dessa 5 kom inte till utvecklingssamtalet och ingen av de tre ringde ens och sa att de inte 

kunde komma, de bara helt enkelt sket i att komma. Det e ju riktigt dåligt som vuxen då, det 

gäller ju ditt barn, och du meddelar inte ens skolan att du inte kan komma... och prata om ditt 

barn”.(Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Enligt Niklas så spelar även kulturen in när det gäller föräldrars engagemang i deras barn.  

”Men sen har det lite med kultur att göra, det har jag ju märkt. Invandrar kulturen är såhär 

att utåt sett såhär visar vi inte, skyddar vi min familj va, kom inte här och ställ en massa. Men 
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sen när vi e bara familjen då jävlar händer det grejer va. Men detta e inte bra, det måste ske 

ett samspel. 

 Mitt sätt att arbeta e att berätta för föräldrarna och säga att din son har bråkat här idag, och 

då ska ju föräldrarna säga att det var ju inte bra, kan vi ha ett möte, så kan vi diskutera. Så 

kan barnet se att nu pratar jag med dina föräldrar och de får reda på allt du gör här, och 

skulle det vara någonting hemma så skulle dina föräldrar berätta det för mig, så att barnet 

blir då omringat här av goda krafter. Alltså gör jag nånting så får morsan reda på det eller 

skolan reda på det osv. osv. så lite si och så fungerar det, men tyvärr e det så att e det stökiga 

barn så e det” (Niklas, Skolvärd 20/11-08)  

 

Niklas menar att även föräldrar med invandrarbakgrund måste samarbeta med skolan och 

utbildad personal så att eleven får det bästa stöd han kan få, och att föräldrarna och familjen 

inte låser det här problemet inom sitt eget hem och löser problemet på eget sätt. 

 

 

5.2.2 Åtgärder 

Sedan år 2006 så finns det en ny lag i Sverige som heter lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av elever. Det innebär att skolan har en skyldighet att göra 

en utredning om någon elev känner sig utsatt för elakheter, trakasserier eller mobbning. Då 

ska alla elever som är inblandade tas in plus deras föräldrar för att få till stånd en plan. På 

frågan om man följer lagen så svarade kuratorn såhär;  

 

”Detta är alltså viktigt att vi följer lagen för att om någon förälder inte är nöjd med hur 

skolan har skött sig så kan man alltid vända sig till skolverket för att klaga och säga att 

skolan inte har skött sitt ansvar. Skolan måste då visa vad man gjort annars kan skolan få ett 

skadeståndsanspråk på sig och betala pengar för att inte ha gjort det man skulle. Lärarna 

idag försöker att reda ut hur elever mår och de är mer delaktiga nu. Tidigare var det så att 

lärarna sa till elever som inte mådde bra, gå till kuratorn”. (Lisa, Kurator, 2/12-08). 

 

Läraren som svarade på frågan om vad skolan gör för att förhindra våld och trakasserier i 

skolan svarade följande;  

 

”Men det är så att så som läraryrket har blivit så har det blivit ganska mycket åläggande, du 

ska skriva det ena och det andra. Det läggs mer och mer på läraryrket och det innebär att du 
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har mindre tid över att gå en runda, annars så är det ju närvarande av en vuxen som ger den 

trygga miljön.  

Vi känner att vi skulle behöva ha extra vuxen personal, nu fick vi en extra kille i höst då vi fick 

lite pengar över, och det har gjort jättemycket för skolan. Vi fick tillbaks lite pengar av 

kommunen och då räddades situationen här i årskurs 7-9, för vi hade det väldigt jobbigt här i 

höst och då räddade det oss genom att ha en kille som kom lite då och då. Det gäller hitta en 

kille som har rätt Touch med auktoritet som ska finnas, det är svårt att hitta rätt faktiskt”. 

  (Anders, Lärare 10/12-08) 

 

Svaren vi fick av lärare och kurator skilde sig från varandra men det är inte bara lärare och 

kurator som nu ska se till att elever mår bra utan det är även de skolvärdar som finns ute på 

raster där lärarna är alltmer sällsynta.  

 

På den andra skolan så hade man som åtgärd att faktiskt polisanmäla misshandel och våld 

direkt. Skolvärden Johan berättade såhär;  

”Polisanmälningar direkt. Om det är våld så är det misshandel…det är så det är, bara för att 

man är i skolan så är misshandel fortfarande misshandel. Sen kan ju polisen plocka in 

socialtjänsten och sen är det polisen som får g vidare med ärendet. Sen har ju skolan en 

utredning också och beroende på hur allvarlig situationen är så blir åtgärden därefter men 

visst har det hänt att vi har avstängt elever”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

 

Enligt Johan så har skolvåldet och trakasserier i skolan ökat på senare år.  

”Det har ökat, varför kan jag inte svara på men kan vara så att folk försöker hävda sig och 

försöker vara som de äldre gangstrarna. Sen kan man ju också säga att skolorna har blivit 

större, större klasser”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

Eftersom Johan anser att våldet har ökat så ser han även sin anställning som viktig funktion i 

skolan han jobbar på. 

 ”Man försöker snacka med de, försöker vara en förebild. Skolvärden har möten med dem 

varje vecka och har koll lite på vad de har för sig på fritiden, man följer inte efter dem men 

man hör saker och har lite extra koll”. (Johan, Skolvärd 28/11-08)  

 

Enligt den andre skolvärden Niklas så anser även han att hans funktion som anställd i skolan 

fyller en viktig del i skolans arbete för åtgärder mot våld, hot och trakasserier i skolan. 
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”Vi pratar, vi diskuterar, vi finns ute bland eleverna, vi finns tillängliga, vi har öppna dörrar, 

man kan komma och prata med oss, vi påminner dem om att e det nått som händer så e det 

bara att komma o prata. Vi har ju kurator och skolsyster som förmedlar kontakten med 

socialen och BUP o så va, vi har ju alla dessa trådarna va, vi finns här. Så att det e ju det vi 

kan erbjuda. Vi finns här och de här resurserna har vi”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Det finns även elevgrupper som jobbar för att stävja bråk i skolan men enligt skolvärden 

Niklas så måste det finnas engagerade elever, och det menar han är svårt för att det hela tiden 

kommer nya klasser och att resultatet av KESO (kämpande elev skydds ombud) kan variera 

från år till år.    

”Det svåra med de här grupperna man har här i skolan som KESO och så va, det är att, får 

du bra elever som engagerar sig och som vill då kan det fungera hur bra som helst och man 

kan utveckla osv. osv. Sen går det 1 år och så byter man, det kommer ju in nya elever hela 

tiden, det beror mycket på om 9:orna e duktiga och drivande och sköter det, då kan det gå hur 

bra som helst, är de mindre bra så kan det bli pannkaka av det hela”. (Niklas, Skolvärd 

20/11-08) 

 

 

5.3 Kvantitativ metod 
Vi har valt att undersöka hur situationen ser ut på två olika högstadieskolor i Halmstad. 

Sammanlagt har 120 enkäter delats ut till eleverna på dessa två skolor. Med hjälp av 

skolvärdarna så fick vi tillgång till hela klasser istället för att utföra enkäterna på rasterna 

vilket har lett till att tillförlitligheten på svaren kan ha höjts. Könsfördelingen på dessa 120 

enkäter blev 58,2 procent killar och 41,8 procent tjejer.  

I nedanstående avsnitt kommer vi att utförligt redogöra den statistik vi insamlat på dessa två 

skolor.  
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5.3.1 Statistik 
 
Vid frågan om eleverna upplever att det förekommer våld eller trakasserier i skolan så svarade 
eleverna följande;  
 

 
 
 
 
Vid frågan om hur stämningen är mellan eleverna så svarade de;  
 

 
 
 
 
Vid frågan om våldet i skolan har ökat under din tid i skolan så svarade eleverna 
följande; 
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Vidare in på vår nästa fråga som handlar om eleverna själva upplever att det har förekommit 

våld eller hot om våld i skolan under deras tid i skolan så svarar 46,9% av de tillfrågade 

eleverna att det har förekommit våld eller hot om våld, medan 53,1% menar på att de inte 

upplevt att det förekommit något sådant. 

Men de som upplevde att det förekommit våld eller hot om våld fick svara på en ytterliggare 

fråga vilken var: vilken slags våld har förekommit. Fysiskt våld var det som starkt dominerade 

där med hela 66,3%, och hot om våld låg på resterande 33.7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken typ av våld har förekommit i skolan? 
 

 

 

Gängbildning i dagens samhälle hör man ofta om i nyheterna på tv, men vi ville gå in med en 

undersökning själva och se om eleverna upplever att det förekommer ”gäng” i skolan. Vi vill 

dock påpeka att begreppet ”gäng” inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Vi frågade 

eleverna om det fanns gäng på deras skola, och 50 % av de tillfrågade eleverna svarade att det 

fanns gäng på deras skola, 14,3% svarade nej på frågan. De resterande 35,7 % visste inte om 

det fanns gäng i deras skola. Se diagrammet nedan. 
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Vid frågan om det finns gäng i skolan så svarade de enligt följande; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tycker du att personalen gör ett bra jobb för att motverka våldet i skolan? 
 

 
 

Personalen på skolorna har ett stort ansvar för att det inte ska ske våld eller hot om våld, 

trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling i skolan, men vi undrade hur 

eleverna tycker om personalen gör ett bra jobb för att motverka våld i skolan.  

Resultatet blev av undersökningen att hela 54,1% av de tillfrågade eleverna tyckte att 

personalen kunde göra mer än vad de gjorde, 31,6% tyckte att de gjorde ett bra jobb för att 

motverka våldet i skolan, och resterande 14,3% tyckte inte att personalen i skolan gjorde ett 

bra jobb för att motverka våldet. 
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För att variera lite i arbetet har vi valt att redogöra nästa fråga skriftligt och hänvisa till de 

svar eleverna har motiverat svaren med. För att kunna försöka förstå elevernas attityd till våld 

så valde vi att ha med en fråga som handlade om stryk. Frågan löd, ”Tycker du att vissa 

personer i skolan förtjänar stryk?”. 

Ca 55 procent svarade ja på frågan och 45 procent sa nej. Vilket innebär att majoriteten av 

eleverna anser att någon i skolan förtjänar stryk. Vi vill dock poängtera innan vi redogör 

elevernas citat att vissa grova ord kan förekomma, vi har valt att inte retuschera svaren. 

Motiveringarna till varför elever förtjänar stryk i skolan löd; 

(Enkäterna ägde rum den 20/11-08 samt den 10/12 i två Halmstadskolor).  

 

”Om någon springer runt och slår andra är det väl helt ok att klippa till personen så att han 

fattar.”( elev 20/11-08) 

”Ja, för att de beter sig som idioter”. ( elev 20/11-08) 

”Om man ger någon stryk så fattar dom sen.” ( elev 10/12-08)  

 

Många ansåg att personer förtjänar stryk pga. av att de är för kaxiga, som många elever 

uttryckte det eller som en elev skrev;   

”Ja de är kaxiga som fan. Skiter i vad man säger till dem, har ingen respekt, tror att dem är 

bäst, att de kan göra vad de vill.” ( elev 20/11-08) 

 

”Vissa behöver lite stryk ibland.” ( elev 10/12-08) 

 

Medan andra ansåg att personer som är ”bitches” eller” hoes” förtjänar att få stryk medan 

andra ansåg att våld inte löser något och ej borde äga rum i skolans värld.  

”Ingen förtjänar stryk man vinner inget med att man slår någon.” ( elev 10/12-08) 

 

Andra ansåg även att vissa personer förtjänar att bli slagen på grund av ens etniska ursprung 

eller som vissa uttryckte det; ”Svartingarna är kaxigaste och måste sättas på plats”. 

”De här jävla blattarna som tror att dom äger skolan. Dom borde få stryk varje dag”.  

 ( elev 10/12-08) 

 

Ytterligare en fråga som ville få fram vilken attityd till våld eleverna har var frågan om det är 

någon gång okej att slå en annan människa, där hela 64,3% svarade ja till frågan medan 35,7 

procent svarade nej på frågan.   
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Vidare in på elevernas attityder till våld så valde vi att sätta in frågan: Finns det tillfällen en 

person förtjänar att bli slagen?  Här svarade 73.5% att det finns tillfällen en person förtjänar 

att bli slagen, medan 25,5% svarade med att det aldrig är okej att slå en annan person. 

 

Har du själv upplevt våld eller hot om våld i skolan? 

42

44

46

48
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52

54

Ja Nej

Series 3

 

 

På frågan om eleverna själva hade upplevt våld eller hot om våld i skolan så svarade 53,1% 

att de aldrig hade upplevt våld eller hot om våld i skolan, medan 46,9% av de tillfrågade 

eleverna hade upplevt våld eller hot om våld i skolan. Vi frågade vidare om de hade upplevt 

våld eller hot om våld utanför skolans dörrar så svarade däremot 62,9% att de hade upplevt 

våld eller hot om våld, medan bara 36,7% inte hade blivit utsatta för nått sådant. Se 

diagrammet nedan. 

 

Har du själv upplevt våld eller hot om våld utanför skolan? 
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Att det förekommer våld i skolorna vi undersökt är nu bekräftat, men hur många skulle kunna 

tänka sig att avbryta ett slagsmål? 

Där svarade 53,1% att de hade försökt att stoppa slagsmålet, medan 19,4% inte hade gjort det. 

26,5% svarade att de inte visste. 

 
 

Vid frågan om det är okej att slå en annan människa så svarade 64, 3 procent att det var okej 

medan 35, 7 procent tyckte att det inte var okej att slå någon annan. Ytterliggare så undrade vi 

ifall det fanns tillfällen då en person förtjänar att bli slagen så svarade 74, 5 procent att de 

ansåg att det fanns tillfällen till det medan 25, 5 procent ansåg att så inte var fallet.  

 

Har du själv slagit någon? 
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Ovanstående diagram visar att 51 % har någon gång slagit någon medan 49 % av de 

tillfrågade eleverna inte hade gjort det.  

 

För att få en större förståelse kring hur eleverna ser på våld och att man agar barn så valde vi 

att ha med en fråga som handlade om föräldrar som slår barn och om det är okej att detta sker. 
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Resultaten vi fick visade att 6,1 procent ansåg att ja man fick slå sina barn. 26, 5 procent 

ansåg att det var okej att slå sina barn om barnet inte lyder medan 67, 3 procent ansåg att nej 

det är inte okej för föräldrar att slå sina barn.  

 

Vidare in på våld i hemmet, så frågade vi eleverna om de själva varit utsatta för våld i sitt 

hem, och resultatet blev följande att hela 33,7% hade någon gång utsatts för våld i sitt hem allt 

ifrån 1 gång, till 2 eller flera gånger, medan 66.3% aldrig hade blivit utsatta för våld i sitt 

hem. 

Vad är våld för dig? 
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För att lättare kunna få en inblick i attityderna kring våld och dess betydelse så bestämde vi 

oss för att fråga eleverna vad de betraktar att våld är. Skälet till detta är för att alla har olika 

uppfattningar på vad våld är och vad de anser är våld. Så genom att ställa en sådan här fråga 

så får man en bild av vad eleverna betraktar som våld.  

 

Majoriteten av eleverna, ca 62 procent ansåg att knytnävslag är våld. Ca 20 procent ansåg att 

hot om våld är våld medan endast 10 procent ansåg att mobbning är våld. De övriga 7 

procenten ansåg att ge någon en örfil kan betraktas som en typ av våldsaktivitet.  

 
Flertalet av eleverna i vår enkätundersökning bor tillsammans med sina föräldrar ( 65,3%),  
14,3% bor enbart hos sin Mamma,  
10,2% hos sin Pappa  
 10,2% bor hos någon annan förmyndare.  
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Hur tycker du att kontakten med din vårdnadshavare är? 
 

 
 
34,7% tycker att kontakten med deras vårdnadshavare är jättebra, 37,8% av eleverna tycker 

den är mycket bra. Medan 12,2% tycker att den är jättedålig och 6,1 % tycker den är mindre 

dålig och 9,2% av de tillfrågade eleverna tyckte att kontakten med deras vårdnadshavare var 

sådär.  

 
För att belysa det område som drabbas av våldet så har vi med 2 stycken avslutande frågor i 

enkätundersökningen som ska visa på hur många det är som har stannat hemma på grund av 

rädsla för att gå till skolan, och hur många som faktiskt har varit rädda för att gå till skolan. 

 

Har du stannat hemma (sjukanmält dig) eller skolkat från skolan på grund av rädsla för 

andra elever? 

 

8,2 procent svarade att de har stannat hemma pga. av rädsla för andra elever medan 84,7 

procent svarade nej på den frågan. 4,1 procent svarade att de har stannat hemma en dag på 

grund av den rädslan medan ca 3,1 procent svarade att de stannat hemma minst två dagar. 
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Sammanlagt så innebär det att ca 15, 4 procent av de tillfrågade eleverna har någon gång 

uteblivit från skolan enbart för att de känt rädsla för andra elever. 

 

Har du någon gång varit rädd för att gå till skolan? 
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19, 4 procent svarade att ja de har varit rädda för att gå till skolan medan 75, 5 procent inte 

var det. 1 procent svarade att de varit rädda att gå till skolan en dag medan 4, 1 procent ansåg 

att denna rädsla varat i flera dagar. Sammanlagt så är det 24, 6 procent som någon gång 

upplevt rädsla för att gå till skolan.  

 

Vi valde även att låta eleverna reflektera själva över vad man bör göra för att motverka våldet 

i skolan. Många ansåg att det självklara var att man skulle säga till personen som utsatte 

någon för våld men även stötta han eller hon som blir utsatt. 

”Inte hota andra, säga till om man ser någon som blir slagen/ hotad osv.” ( elev 20/11-08) 

”Säga ifrån”. ( elev 20/11-08) 

”Stoppa bråk!”. ( elev 10/12-08) 

”Säga till folk att försöka lugna ner sig och inte bry sig om andras skitsnack osv.”.  

( elev 10/12-08) 

 

Andra hade en mer passiv syn och ansåg att man skulle sköta sitt eget och inte lägga sig i.  

”Sköta sig själv, och gå ifrån om man är på väg att bli slagen” ( elev 10/12-08) 

”Undvika våld.” ( elev 20/11-08) 

”Försöka hålla mig undan från problem”. ( elev 20/11-08) 

”Vet inte, så länge det inte handlar om mig så bryr jag mig inte.” ( elev 20/11-08) 

”Va ska ja göra, inte mina problem”. ( elev 10/12-08) 
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Många ansåg även att det bästa sättet för en elev att motverka våld och hot i skolan är att slå 

tillbaka. Där kampsportsträning verkar vara den bästa lösningen enligt vissa elever i skolan. 

”Slå ner dom som håller på.” ( elev 10/12-08) 

”Man får börja träna MMA så de kan göra motstånd”. ( elev 20/11-08) 

”Alla får börja träna kamsport och slå sönder dem”. ( elev 10/12-08) 

”Träna kampsport och slå ner dem.” ( elev 20/11-08) 

 

 

Sedan var det även några som ansåg att motverkningen av våldet i skolan sker med vuxnas 

hjälp och att det är de vuxnas ansvar till att motverka våld i skolorna. 

”Vet faktiskt inte, tror inte jag kan göra så mycket, det är upp till lärarna.” ( elev 20/11-08) 

”Det är lärarnas jobb!” ( elev 20/11-08) 

”Om man kan, kan man försöka ingripa, annars meddela vuxna.” ( elev 10/12-08) 

”Det är vissa personer så man borde ha en vuxen runt dem.” ( elev 10/12-08) 

 

                                        5.3.2 Sammanfattning av enkätundersökning 

För att summera ovanstående redovisningar så har vi tänkt att i korthet redogöra resultatdelen 

ytterliggare.  

• Majoriteten upplever att det råder våld i skolan, ca 60 procent anser att de gör det 

medan övriga 40 procent anser att det inte gör det.  

• 40 procent av det våld som förekommer i skolorna utgörs av fysiskt våld. 30 procent 

av det våld som är rådande är hot om våld. 13 procent är örfilar och de resterande 

sju procent utgörs av knytnävsslag.  

 

• 50 procent anser att det finns gäng i skolan medan 15 procent anser att det inte gör 

det. De övriga 35 procenten har ingen aning.  

• Mer än hälften av alla elever på skolorna, ca 55 procent anser att personalen i skolan 

kan göra mer för att motverka våld. Medan 15 procent anser att personalen på 

skolan inte gör ett bra jobb för att motverka våld. Övriga 30 procent anser att skolan 

gör ett bra jobb för att motverka våldet i skolan.  

 

• Enligt eleverna på skolorna så är det, (vi kommer nu att använda oss av elevernas 

uttryck); kaxiga personer, idioter, ”bitches”, ”hoes”, blattar och svartingar som 
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förtjänar att bli slagna, eller som vi uttryckte det på våra enkäter, som förtjänar att få 

stryk. 

• Nästan 65 procent ansåg att det var okej att slå en annan människa medan 35 

procent ansåg att så inte var fallet. 

 

• När det gäller upplevelserna av våld eller hot om våld i skolan så var fördelningen 

nästintill jämlik. 47 procent har någon gång utsatts för våld eller hot om våld medan 

övriga 53 procent inte hade gjort det.  51 procent uppger att de själva någon gång 

slagit någon.  

 

• Cirka 15 procent av de tillfrågade eleverna uppger att de någon gång har uteblivit 

från skolan för att de har varit rädda för andra elever och nästan 25 procent har varit 

rädda för att gå till skolan.  

 
 

 

6. Analys 
6.1 Genus 

Vi har i teoriredovisningen redogjort Yvonne Hirdmans genusperspektiv för att på så sätt 

kunna belysa maktrelationerna som är rådande i samhället och som vi anser kan vara till vår 

hjälp då vi skall belysa maktrelationerna på högstadieskolorna. 

    Hirdman anser att den rådande normen som finns i vårt samhälle utgörs utifrån den vite 

medelklassmannens perspektiv och det är han som utgör normen så att säga. (Hirdman, 2004). 

    Detta leder i sin tur till ett genusmönster som hon menar är en social bottensats av hierarki 

och särhållning, den så kallade genusordningen. Genusordningen grundar sig på en 

underordning där kvinnan underordnar sig mannen. Men enligt Hirdman så kan denna 

underordningsproblematik göra sig gällande under alla situationer där det råder en självklar 

underordning. (Hirdman, 2004). 

 

Det vi har tänkt analysera är inte underordningen mellan könen på skolorna utan vi har tänkt 

fokusera oss på den underordning som finns mellan dom som slår samt de som blir slagna. 

Det ena kan som sagt inte existera utan det andra. Vi har först tänkt belysa vilka normer vi 

anser är rådande i skolan och hur miljön på skolan är, innan vi ämnar att förklara lite kort om 



 41 

förövarens samt den utsattes förhållningssätt till varandra och avsluta med hur vi anser att 

resterande skolan och dess elevers synsätt återupprättar dessa mönster.  

 

Hirdman pratar om normer. Normerna talar om för oss samhällsmedlemmar hur vi skall bete 

oss i samhället. Vad man får och inte får göra, acceptabelt beteende helt enkelt. Man har de 

övergripande normerna som genomsyrar hela samhället men sedan finns det normer som man 

skapar i mindre grupper (Hirdman, 2004). Skolan är ett exempel på en institution där eleverna 

tillsammans hjälper till att skapa rådande normer av vad de anser är acceptabelt samt 

oacceptabelt. Fastän lärarna har sina direktiv gällande den demokratiska andan som skall 

prägla skolans miljö så väljer eleverna att även skapa andra normer som dessa är medvetna 

om. Ett exempel på detta kan vara att man inte ska skvallra till en lärare om man ser sin 

kompis göra något dumt eller något liknande.  

     När man undersöker hur skolmiljön ser ut så får man en relativt självklar bild på hur 

elevernas normer går emot lärarnas normer. Vi bad lärarna beskriva hur arbetsmiljön i skolan 

är för att få en bild av hur det är på skolan. Det vill säga är det tyst och lugnt i skolan, eller är 

det stökigt och högljutt, finns det någon arbetsro etc.  Vi vill referera till tre citat som vi 

tidigare redogjort i resultatdelen för att belysa situationen ytterligare;  

”Det är en trevlig skola att jobba på, men lite stökigt. Vi har stökiga elever, men det är inte så 

att de är jätte aggressiva men de låter mycket och väsnas mycket och de har mycket fri vilja 

så att det… Man kan säga att det är en stökig arbetsmiljö”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

   

”Ja alltid, de säger aldrig snälla saker, det kan vara tråkigt tycker jag. Och pratar man med 

dem så säger de att de bara skojar, vi är ju kompisar och så, men då kan man ju undra varför 

du kallar sin kompis för bög, eller hora va, och då säger jag va säger du egentligen, och då 

svarar de men det är ju bara min kompis. Och det är ju rätt märkligt och jag tror inte det är 

gynnsamt”. (Johan, Skolvärd 10/12-08) 

 

”Rå, men hjärtligt, det är en tuff jargong här, man får ha lite skinn på näsan för att klara sig. 

Men faktum är att det leder inte allt för ofta till sammanbrott och konflikter, utan man har 

ofta den råa jargongen du vet att man säger ” din jävla hora” du ska dö din jävel”. (Niklas, 

Skolvärd 20/11-08) 

Utifrån ovanstående citat så kan man dra slutsatsen till att eleverna är de som styr vilka 

normer samt vilket beteende som bör göra sig gällande både under lektionstid men även på 

rasterna. Att kalla varandra för diverse elakheter är mycket märkligt för lärarna på skolorna 
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men det får inte glåporden att sluta så att säga. Genom att exempelvis kalla någon för ”hora” 

utan att den personen tar illa upp påvisar att det finns normer och företeelserna mellan 

eleverna som vi som befinner oss utanför denna krets inte riktigt kan förstå. Vilket leder till 

att vi kan dra slutsatsen att elevernas relationer till varandra är mer skämtsam och man kan 

kalla varandra lite för vad man vill så länge man är vänner, som citaten påvisade.  

 

Vi har valt att inledningsvis diskutera begreppet normer samt förklara lite kort de rådande 

normerna som finns på skolorna, hur deras skolmiljö ser ut samt vad man får och inte får kalla 

varandra för att ge er en bild av hur situationerna ser ut i högstadieskolorna. Vi kommer att 

fördjupa oss ytterliggare i hur vi anser att elevernas normer hjälper till att förstärka den 

underordningsproblematik som råder men först skall vi kort belysa hur underordningen ser ut, 

vilka egenskaper som kännetecknar förövaren samt den utsatte.  

     Det finns de som kallar sina vänner för ”bög”, ”hora” och andra liknande saker men som är 

mer på ett skämt som lärarna uttryckte men sedan finns det dom som på ett medvetet sätt 

använder sig av dessa ord och andra våldshandlingar för att trycka ner personer. Alltså att på 

ett fysiskt eller psykiskt sätt utsätta någon för mobbning.  

Vi har i bakgrundsavsnittet redogjort olika typer av våld, vilken typ av våld killar och tjejer 

utgör främst samt hur förövaren samt den utsatte förhåller sig till varandra. Något som vi 

tänkt belysa ytterliggare för att ge en klarare bild av underordningsproblematiken som 

Hirdman syftar på.  

Enligt Aarland så är vår självuppfattning viktigast för hur vi betraktar oss själva samt hur 

andra ser oss. Den som är avgörande på hur vi ser på oss själva är, menar han, andra 

människors reaktioner på oss vid utvecklandet av vår självuppfattning. Det han menar är alltså 

att för man skall få en positiv bild av en själv, så är det avgörande att andra har en positiv bild 

på oss. Aarland redogör även att psykologer hävdar att personer som har en negativ syn på sig 

själva, lättare blir utsatta för trakasserier än andra. (Aarland, 1988) 

     De egenskaper som kännetecknar en person som däremot brukar någon form av våld eller 

mobbning är aggressivitet och dominanthet och har även andra sociala svårigheter. (Höistad, 

2001).  

    Personer som utsätter andra för våld uppmärksammas lättare bland lärarna och elever på 

skolorna än vad personer som utsätts för våld gör. De som brukar våld tar mer plats helt 

enkelt i skolan något som även lärarna och kuratorerna reflekterat över det. Eller som en 

skolvärd uttryckte det;  
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”Nej men alltså det finns bråkiga elever, de som bråkar är dem som utmärker sig, de som har 

dåliga betyg och vissa har även drogproblem. Oftast är det tyvärr personer med 

invandrarbakgrund, inte alltid men oftast”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

 

Höistad redogör ytterliggare de gemensamma tingen som förövaren och den utsatte har, och 

han menar att de båda lider av dåligt självförtroende. Mobbaren döljer sitt dåliga 

självförtroende genom att agera på ett självsäkert sätt och trycka ner andra. Som resultat leder 

det till att offret får ännu sämre självförtroende genom att utsättas för våld av klasskamrater 

eller andra. (Höistad, 2001) 

Även här vill vi belysa ovanstående argument ytterligare med ett citat från en kurator på den 

ena skolan.  

"Jag tror att när det är något barn som inte mår bra och visar det i skolan så påverkar det oss 

alla, speciellt när barnen går i högstadiet, då är det så att det finns konflikter som ungdomar 

inte kan hålla det inom sig, man agerar ut det mot skolan, skolan blir då en arena för 

konflikter och konflikten behöver inte ha någon anknytning till skolan utan problemen kan då 

ha en helt annan bakgrund och på skolan kan man visa det genom att det blir bråk på skolan 

och då påverkar det oss vuxna som jobbar här”. (Lisa, Kurator 2/12-08) 

 

Slutsatsen man kan dra av ovanstående resonemang är att personer som utsätter andra för våld 

och är allmänt stökiga tar mer plats i skolan för att man lägger märke till dessa. 

Anledningarna till varför dessa väljer att sedan utsätta andra för någon form av våldshandling 

kan bero på anledningar såsom dåligt självförtroende och konflikter med andra som de sedan 

får utlopp för i skolans miljö. 

   Men för att kunna utsätta andra för våld upprepade gånger så krävs det även att människor i 

ens omgivning finner det som ett acceptabelt beteende för att man skall kunna komma undan 

med detta anser vi. Därför valde vi när vi utförde vår enkätundersökning att ha med en del 

frågor som handlade om deras syn på våld, vilka de ansåg förtjänade att bli slagna, vad man 

ska göra om man ser någon utsättas för våld etc. för att skapa en bild av vad eleverna ansåg 

vara acceptabelt, vilka normer som är rådande för dem.  

Resultatet påvisade att majoriteten av eleverna ansåg att det finns personer som någon gång 

förtjänar att bli slagna och att det är okej att slå en annan människa. Väldigt få människor 

ansåg att man skulle säga till en vuxen eller lärare på skolan om man såg någon utsättas för 

våld utan de hade främst en passiv hållning till våldet. Vi har valt att ta med tre citat från 

resultatdelen för att belysa detta och dessa lyder; 
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”Sköta sig själv, och gå ifrån om man är på väg att bli slagen” ( elev 20/11-08) 

”Va ska ja göra, inte mina problem”. ( elev 10/12-08) 

”Vet inte, så länge det inte handlar om mig så bryr jag mig inte.” ( elev 20/11-08) 

 

 

För att förhindra våldet så ansåg många att det är lärarnas uppgift att få bukt med detta, inte 

elevernas. Vilket leder till att vi även här kan dra slutsatsen till att elevernas åsikter kring våld 

och vad de anser om detta går isär med lärarnas. Eleverna har en mer accepterande syn på 

våld och anser att det är de vuxnas problem om de vill ta itu med detta.  

    Vi har i detta avsnitt redogjort de normer och den arbetsmiljö som är rådande i skolorna för 

att man som läsare lättare skall kunna förstå hur företeelser som social uteslutning uppstår och 

förekommer i skolan utifrån de normer som råder i skolan. Något som vi skall gå närmare in 

på följande.  

 

6.2 Sociala uteslutning     

Den sociala uteslutningen beskriver hur uteslutningen kan upplevas i det sociala och 

offentliga livet, vilket kan innebära ett svagt nätverk av människor. Detta leder i sin tur till 

isolering och ett minimum av kontakter med andra människor. (Giddens, 2003) 

    Ovanstående argument som Giddens redogör förklarar hur den sociala uteslutningen ser ut i 

samhället där samhällsmedborgare utesluts på olika sätt exempelvis utifrån arbetsmarknaden 

och andra sociala institutioner. En form av uteslutning finns även i skolans värld där vissa 

elever utesluts från andra elever av olika skäl. Det vi har tänkt beröra i detta avsnitt är hur den 

sociala uteslutningen tar sig i form utifrån lärarnas perspektiv samt hur det återupprättas av 

föräldrar eller annan vårdnadshavare.  

    Giddens menar att den sociala uteslutningen beskriver nya former av orättvisor och 

bristande jämlikhet som leder till att människor utesluts från full delaktighet och som i det här 

fallet menas att man utesluts från delaktighet i skolans värld. (Giddens, 2003) 

 

Skolan genomsyras av grupperingar och beroende på vem man är som person samt vilken 

social bakgrund man har utgör utgångspunkten för vilken ”grupp” man befinner sig i. Något 

som även lärare samt annan personal på skolan är medvetna om. De anser att grupperingarna i 

skolan skapas utifrån etnisk bakgrund samt i vissa särskilda fall vilken klass man går i. Oftast 

så umgås man med varandra som en lärare uttryckte det. Utifrån denna gruppering så skapas 

ju inom gruppen givna normer och värderingar som är rådande för just den gruppen. Personer 
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som inte ”passar” in i gruppen hålls oftast utanför vilket resulterar i en form av social 

exkludering.  

    Även eleverna själva ansåg att gruppbildningar eller som vi uttryckte det i enkäterna, 

gängbildningar är ett fenomen som är rådande i de svenska skolorna. Cirka femtio procent av 

eleverna ansåg att gängbildningar existerade i skolan medan de övriga inte visste om det fanns 

eller ansåg att de inte existerade. En anledning till varför vissa elever på skolan inte var 

medvetna om gängbildningar eller om det fanns på deras skola kan förklaras utifrån vilken 

betydelse begreppet gäng har för dessa elever.  

 

Vi har tidigare redogjort att några lärare ansåg att grupperingar i högstadieskolor utgörs av 

antingen etnicitet eller vilken klass man går i. Något som vi tänkt belysa ytterliggare med att 

använda oss av ett citat som vi redogjort tidigare i föregående kapitel.   

”Nej men alltså det finns bråkiga elever, de som bråkar är dem som utmärker sig, de som har 

dåliga betyg och vissa har även drogproblem. Oftast är det tyvärr personer med 

invandrarbakgrund, inte alltid men oftast”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

 

Att exkluderas på grund av etnicitet är en faktor som verkar avgörande för den sociala 

exkluderingen där folk med annan etnisk bakgrund utesluts från full delaktighet i skolans 

miljö av andra elever. Detta synsätt reflekterar många av elevernas åsikter och som är en 

avgörande faktor till att vissa människor exkluderas i skolan anser vi.  

   I vår enkätundersökning hade vi en relativt kontroversiell fråga som löd; Tycker du att vissa 

personer i skolan förtjänar stryk? Den främsta anledningen till att vi ville ha med denna fråga 

var för att vi ville få en uppfattning om elevernas attityder gentemot våld och vilka de ansåg 

”förtjänar stryk”. Många av de svar vi fick ansåg att personer med etnisk bakgrund, eller som 

de uttryckte det, ”blattar” eller ”svartskallar” förtjänade att få stryk av den främsta 

anledningen att de var för kaxiga.  

 

Denna etniska uppdelning verkar vara den mest avgörande faktorn till att uteslutning verkar 

existera på skolorna där, utifrån den uppfattning vi har fått av vårt insamlande material, att 

svenskar umgås främst med svenskar och personer med annan etnisk bakgrund än svensk 

umgås främst med likasinnade.  

    Vi har även i inledningen redogjort att vi anser att den sociala uteslutningen återupprättas 

ytterliggare utifrån föräldrarnas bristande engagemang i skolorna. Många lärare ansåg att 

föräldrarna borde engagera sig mer i skolan och vara mer delaktiga i elevernas skolgång.   
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jag lägger ett stort ansvar på uppfostran och föräldrar o sånt att det brister lite där va, man 

hinner inte umgås med sina barn på föräldrar- och barn sättet, föräldrarna har sina egna 

karriärer och det e det och det e det, de hinner inte med, och jag personligen tycker att 

föräldrar intresset har minskat. ( Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Främst riktas kritik mot deltagandet i utvecklingssamtalen som inte endast handlar om att 

diskutera elevens betyg samt närvaro utan här finns även ett tillfälle för läraren att diskutera 

med föräldern hur det går för eleven i skolan, hur denne uppför sig etc. Att dyka upp under ett 

bokat utvecklingssamtal är inte en självklarhet för många föräldrar då många väljer att inte 

komma. En företeelse som många lärare anser är ett stort problem.  

” för någon dag sedan var det någon lärare som skulle ha utvecklingssamtal och det e 

obligatoriskt för alla elever o va på, och då pratar man ungefär en halvtimme då, och det är 

en eller två gång per år man har det då va. Då får föräldrarna en lapp hem där de kans 

skriva vilken tid som passar dem, den och den tiden e ni bjudna till skolan o då sitter ju 

läraren kvar på kvällen. Då hade läraren fem samtal och tre av dessa 5 kom inte till 

utvecklingssamtalet och ingen av de tre ringde ens och sa att de inte kunde komma, de bara 

helt enkelt sket i att komma. Det e ju riktigt dåligt som vuxen då, det gäller ju ditt barn, och 

du meddelar inte ens skolan att du inte kan komma... och prata om ditt barn”. 

(Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 Vi anser att föräldrarnas brist på engagemang när det gäller deras barn samt hur det går för 

dem i skolan kan vara en av orsakerna till den sociala uteslutningen som råder. Många elever 

kan ha den uppfattningen att deras föräldrar inte bryr sig så värst mycket om vad man gör i 

skolan vilket kan leda till att han eller hon beter sig lite hur man vill då man är medveten om 

att inga konsekvenser av ens handlande kommer lär förekomma.  

 
 
6.3 Stigma och Outsiders 

Den sociala uteslutningen har som vi precis påpekat bidragit till en uppdelning bland eleverna 

i skolan och som främst utgås ifrån en etnisk uppdelning.  Att betraktas som annorlunda på 

grund av en faktor man inte kan rå för, som i detta fall innebär att man tillhör en grupp som 

har en annan etnicitet än svensk, kan även bidra till en rad konsekvenser för eleverna på 

skolorna och den rådande miljö som existerar.  

     Enligt Goffman kan denna ”annorlundhet” leda till en rad konsekvenser för dessa 

människor. Personer som är ”annorlunda” eller om man nu skall använda sig av Goffmans 

begrepp, främlingen blir utstötta då de har en egenskap som skiljer sig från det övriga 
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sällskapet som han uttrycker det. Denna stämpling leder därefter till att en person 

stigmatiseras. (Goffman, 2007). 

 

Stigmatiseringen medför en rad konsekvenser för eleverna på skolorna anser vi. Genom att 

man har vissa förutfattade meningar om vissa människor på grund av deras etniska bakgrund 

så leder detta till att uppdelningen i skolorna ökar. Det vill säga att personer utesluts från vissa 

kretsar då de har ”fel” härkomst. Denna uteslutning kan ske från båda hållen. Med det menar 

vi att svenska elever kan uteslutas från grupper som består av människor med annan etnisk 

bakgrund och tvärtom.  

    Goffman menar att det är vanligt att man i sociala situationer använder oss av 

kategoriseringar som inte stämmer när man märker att en person har ett stigma. (Goffman, 

2007).  

   Fördomar är något som vi alla människor har och som gör sig gällande främst vid mötet 

med något som är annorlunda och som man inte riktigt förstår sig på. Detta kan vara en 

anledning till varför uppdelningen i skolan kan ha i sin grund i den hatiska karaktär som vi har 

lagt märke till. Som vi påpekat i ovanstående avsnitt så valde vi att ha med den 

kontroversiella frågan om vilka vi anser förtjänar stryk främst för att vi ville få en bild av 

vilken uppfattning eleverna har av varandra. Genom att ge kommentarer som att ”blattar” och 

”svartskallar” förtjänar stryk på grund av deras attityd visar på den spänning som gör sig 

gällande kring dessa två grupper. 

”De här jävla blattarna som tror att dom äger skolan. Dom borde få stryk varje dag”. ( elev 

20/11-08) 

 

 

 Det vill säga de som är ”blattar” och de som inte är det.  

Genom att man utesluts från vissa grupper i skolan på grund av ens etniska bakgrund kan leda 

till att dessa människor tar ut sin aggression i form av att ha en kaxigare attityd som ett sätt att 

göra uppror mot de rådande normerna som finns i de grupperna.   

    Att exkluderas från vissa grupper pga. etnisk bakgrund kan även leda till att medlemmarna i 

dessa stigmakategorier sluter sig samman i mindre sociala grupper som Goffman uttrycker 

det. (Goffman, 2007).  

 

Denna stigmatisering leder till att personer marginaliseras i skolans värld då dessa innehar 

egenskaper eller beteenden som skiljer sig från majoritetssamhällets medborgare. Svensson 
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använder uttrycket outsiders för att beskriva denna grupp. Han menar att för att outsiders skall 

kunna existera så förutsätter det sina motsatser, det vill säga insiders. Det normala möter det 

onormala som Svensson uttrycker det. (Svensson, 2007, s.) 

   I skolans värld så kan man betrakta invandraren som outsidern eftersom han är den 

stigmatiserade.  

   Denna uppdelning medför en rad konsekvenser för outsidern. Fördomarna man skapar för 

det främmande leder till att den etablerade gruppen tillskriver outsiders gruppen tvivelaktiga 

egenskaper där man oftast lyfter fram de sämsta egenskaperna och låter de representera hela 

gruppen. De egenskaper som tillskrivs en outsidersgrupp är de beteenden som skapas av 

själva utanförskapet och den underordning som är en konsekvens av detta. Utanförskapet blir 

självlegitimerad menar dem. (Svensson, 2007).  

     Ovanstående resonemang anser vi kan ytterliggare förstärka vårt argument då vi betraktar 

invandrarens kaxiga attityd som ett uttryck för de orättvisor han anser sig möta. Om 

omgivningen stämplar invandraren där denne sägs ha en kaxig attityd så är sannolikheten stor 

att invandraren kommer i detta fall att införliva omgivningens redan havande fördomar.  

 

Vi har med hjälp av stigma teorin försökt att ytterliggare förstå den sociala uteslutningen som 

råder. Genom att utgå ifrån outsiders teorin så har vi försökt att gå lite närmare in på djupet 

och förklara vilka konsekvenser stigmatiseringen leder till för elever som utsätts för detta.  

 

En annan underordning som är rådande i skolan förutom den etniska uppdelningen tar sig i 

uttryck mellan lärare och elever.  Fastän det finns en uppdelning mellan eleverna på skolan så 

går dessa grupper ihop vid mötet med lärarna.  En del lärare ansåg att skolan har uppdelats i 

två läger där det finns en ”vi och dom” mentalitet som är rådande. 

    När Durkheim redogör begreppet vi och dom så syftar han på individer som utför 

kriminella handlingar mot övriga samhällsmedlemmar. Han menar att övriga 

samhällsmedlemmar går samman och skapar en vi och dom mentalitet när de jämför sig själva 

med kriminella. Därför anser han att kriminalitet är nödvändigt för att skapa solidaritet i 

gruppen. (Giddens, 2003, s. 198) 

    Denna vi och dom mentalitet är även rådande bland eleverna i skolan. Trots de 

uppdelningar samt motsättningars som finns bland eleverna så går de samman vid mötet med 

lärarna. Många lärare ansåg att det är den drastiska förändringen som skett i skolan. Tidigare 

var det en inre gemenskap i skolorna menar lärarna men nu har det blivit en tydligare 

uppdelning där eleverna är ”vi” och lärarna ”dom”.  Den är lite som en ge och ta mentalitet, 
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men nu de senaste åren så har det svängt lite så är vi lite oroliga över att det blivit Vi och 

Dem, det säger man på många skolor. Det är eleverna där, och lärarna där. Det har ju alltid 

varit att det är Vi tillsammans innan. Men nu lutar det åt att lärarna är Dem och eleverna 

Vi”. (Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

 

Att betraktas som annorlunda för ens etniska bakgrund kan som sagt leda till konflikter i 

skolan. Vi har tänkt i följande avsnitt redogöra lite kort, med hjälp av våra teorier förklara, hur 

dessa konflikter mellan ”svenskar” och ”icke svenskar” varför det uppstår. Vilka 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för dessa konflikter. För att det råder konflikter 

mellan dessa grupper har vi redan klargjort nu så skall vi fördjupa oss närmare och förklara 

varför det uppstår.  

 

6. 4 Maskulinitet samt intrycksstyrning. 

Vi har i teoridelen redogjort Sernhedes funderingar kring unga mäns utanförskap (2007) där 

han beskrivit detta utanförskap samt vilka faktorer som varit orsakerna till detta. Något som vi 

ämnar att redogöra här så att man får en bättre uppfattning för dessa barn som upplever detta 

utanförskap. Vi har den förhoppningen att om man förstår dessa unga mäns utanförskap 

bättre, så kan man även finna förklaringarna till varför dessa människor agerar såsom de gör. 

Utifrån ovanstående argument så har vi kommit till slutsatsen att den främsta anledningen till 

att människor exkluderas från vissa grupper grundar sig på den etniska tillhörigheten man har.  

    Sernhede redogör att utanförskapet i Europa har grundat sig på faktorer såsom 

marginaliseringen på arbetsmarknaden. Denna marginalisering har sedan förstärkts 

ytterliggare med kulturella bakgrunder, mediernas stereotypisering samt myndigheternas 

handlande. Detta utanförskap som har varit en självklarhet för många, lett till att andra 

generationens invandrare inte tänker finna sig i en situation som andra klassens medborgare. 

(Sernhede, 2007). 

    Det vill säga att personer som är födda eller uppväxta i Sverige sedan barnsben inte tänker 

finna sig i de orättvisor som brukar vara ett resultat av den segregering samt marginalisering 

som är rådande för vissa utsatta grupper, där etnicitet och klasstillhörighet är några avgörande 

faktorer. Ett sätt att göra revolt mot detta är att göra uppror mot de rådande normerna eller 

som Sernhede uttrycker det.  

     Sernhede menar att den frustration och vrede som härstammar från tidigare erfarenheter av 

att bli särbehandlad i skolan samt att vara utestängd från arbetsmarknaden och att vara 

bidragsberoende får inte sällan sitt uttryck genom att dessa människor glorifierar stöld och 
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våld. Det vill säga kriminaliteten blir ett legitimt sätt att ta plats i konsumtionssamhället. 

(Sernhede, 2007). 

Många av lärarna redogjorde, och vars svar vi redovisat både i resultatdelen samt i analysen, 

att den främsta uppdelningen är beroende på etnisk tillhörighet där svenska elever anser att 

invandrarnas kaxiga attityd är den främsta anledningen till att det råder motstridigheter bland 

dessa grupper. Även lärare på skolorna anser att invandrarna på skolorna är de som ställer till 

med mest problem och är mer stökiga och det är även dom som tar mest plats.  

 

”Nej men alltså det finns bråkiga elever, de som bråkar är dem som utmärker sig, de som har 

dåliga betyg och vissa har även drogproblem. Oftast är det tyvärr personer med 

invandrarbakgrund, inte alltid men oftast”. (Johan, Skolvärd 28/11-08) 

Vi tror att grunden till att elever med invandrarbakgrund väljer att ta mer plats och ställa till 

med problem på skolorna är på grund av de åsikter som verkar vara rådande bland de svenska 

eleverna. Det blir ett sätt för dom så att säga att ge tillbaka, genom att ta ännu mera plats och 

ställa till med mer stökigheter. Ju mer uppmärksamhet invandrareleverna får, oberoende på 

vilken typ av uppmärksamhet det är desto mer reagerar omgivningen. 

    Varför de väljer att skapa konflikter i skolorna däremot kan ha en rad andra förklaringar. Vi 

har tidigare förklarat hur några lärare ansåg att de kulturella skillnaderna skapar ojämlikhet 

för eleverna på skolorna då elever med invandrarbakgrund har en annan syn på offentligheten 

och vad folk ska veta om en så att säga.  

”Men sen har det lite med kultur att göra, det har jag ju märkt. Invandrar kulturen är såhär 

att utåt sett såhär visar vi inte, skyddar vi min familj va, kom inte här och ställ en massa. Men 

sen när vi e bara familjen då jävlar händer det grejer va. Men detta e inte bra, det måste ske 

ett samspel.” 

(Niklas, Skolvärd 20/11-08) 

     Det vill säga att om nu elever med invandrarbakgrund har ett problem av något slag så är 

sannolikheten inte så stor att denne kommer att söka sig till en vuxen och be om råd, stöd eller 

hjälp. För det är inte så man uppfostras till att agera, man vill inte ”skämma” ut familjen så att 

säga. Så istället för att få prata ut om det så väljer man att få utlopp för det på andra sätt, 

genom att kanske starta ett bråk eller reta andra.  

 

När man går på högstadiet så styrs mycket av deras beteende på hur andra betraktar en och 

vad ens kompisar samt omgivningen tycker om en är väldigt viktigt. Goffman redogör 



 51 

begreppet intrycksstyrning där han syftar på de intryck vi förmedlar till en viss publik för att 

man vill att de ska uppfatta en på ett visst sätt. (Goffman, 2004, d. 123) 

     Vi tror att den sidan bråkiga elever visar utåt för elever och lärare, dvs. frontstage sidan 

utgörs av en tuffare attityd än man kanske egentligen har, just för att man vill att andra i ens 

omgivning skall tycka att man är cool eller nått men även för att reta upp andra. Ett sätt att få 

status på skolan. Många elever på skolorna ansåg att invandrareleverna i skolorna förtjänade 

att bli slagna på grund av deras attityd som ansågs vara kaxig.  

     Vi har redogjort att de föreställningar som beskriver stigmatiserade personer kommer så 

småningom leda till att de själva kommer att ta upp efter de egenskaper de har tillskrivits av 

andra. (Goffman, 2007). 

     Det kan vara en anledning till varför elever med invandrarbakgrund har en kaxig attityd på 

skolan, för de är medvetna om de förväntningar som råder på skolan. Det vill säga att de är 

medvetna om att elever med svensk bakgrund anser att invandrare är personer med en kaxig 

attityd. Medvetet eller omedvetet så kommer han eller hon att så småningom själv utveckla 

denna attityd mot sig själv. Alltså även han eller hon kommer att betrakta sig själv som kaxig 

och agera därefter.  

 

Vi har valt att redogöra lite kort dom skillnader som finns mellan etniskt svenska personer 

samt personer med annan etnisk bakgrund för att ge en större förståelse till varför vi tror att 

det råder uppdelningar samt uteslutningar i skolans värld. Avslutningsvis så kan man säga att 

det beror främst på den etniska uppdelningen mellan eleverna men även utifrån de normer 

som är rådande i skolorna samt vilken syn eleverna har på våld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reflektioner 
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Vi valde att studera hur våldet på skolorna ser ut idag och om det har skett en ökning om man 

jämför med hur det har sett ut tidigare på grund av en rad anledningar. Den främsta är för att 

vi anser att det är ett väldigt aktuellt ämne idag, ett resultat av skottlossningar som har skett i 

Columbine eller i Finland har lett till att mediabevakningen på skolorna har ökat. De tragiska 

händelserna som har skett på skolor världen över har lett till att mer fokus har riktats mot de 

svenska skolorna. 

    Det svenska skolväsendet har även genomgått en rad drastiska förändringar under de 

senaste decennierna vilket har lett till att skolan inte är lika strukturerat samt strikt som det en 

gång tidigare var. Elever har mer att säga till om och vi upplever att skolor idag är mer stökiga 

än vad de tidigare har varit och även av denna anledning ville vi undersöka elevernas syn på 

våldet i skolorna.  

 

Vi har från första början varit ganska så medvetna på hur vi vill att utformningen av vårt 

arbete skall se ut, det som har varit svårt är att hitta de rätta teorierna för detta. Genom att öka 

vår förförståelse genom att ta del av tillgänglig litteratur så hoppades vi att vi skulle få en 

aning om vilka teorier vi skulle använda oss av. Det fanns inte så mycket litteratur gällande 

våldet i skolan ansåg vi men vi tog del av det som fanns .  

 

När vi kontaktade skolorna för att få hjälp med både informanterna samt med att få utföra 

enkätundersökningen så var alla mycket tillmötesgående. Det som dock ogillades i vissa fall 

var några av de frågor vi hade med, som några uppfattade som provocerande. Men vi 

redogjorde klart och tydligt att det främsta syftet med vår enkätundersökning var för att ta del 

av elevernas syn samt upplevelser av våld, inte uppmana människor till att bruka våld. Utöver 

det så var det inga större problem vid genomförandet med varken våra kvalitativa samt 

kvantitativa intervjuer. 

 

Ett annat störningsmoment som tog mycket tid för vår del var användandet av SPSS. Eftersom 

det var några år sen man använde sig av detta program så var det inte lätt att använda sig av 

det igen. Efter några misslyckade försök till att försöka reda ut SPSS på egen hand så valde vi 

att kontakta Jette Trolle Schutz som hjälpte oss komma i kontakt med en lärare på skolan som 

visade oss hur SPSS fungerade. Efter det så var det bara att sätta igång med resultatet.  

 

När vi kommer till frågan om vidare forskning, så tycker vi att myndigheterna borde gör mer 

forskning kring detta ämne, forskare borde gräva djupare i problemet i dagens skolor.  
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Vi borde satsa mer pengar till ungdomsgårdarna runt om i Sverige, anställa fler vuxna i skolan 

och göra klasserna mindre så att läraren får mer kontakt med eleverna, försöka skapa ett ”Vi” 

tänkande i skolan och inte ett ”Dem” och Vi”, vilket enligt vår forskning håller på att utveckla 

sig till.  
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