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Sammanfattning
Finland förändras till att bli allt mer språkligt, kulturellt och etniskt mångsidigt och på flera håll i samhället
har man under den senaste tiden upplevt att man behöver öka barns och ungdomars förståelse för
olikheter som bygger på många olika kulturella eller på annat sätt individuella faktorer. Walter rf är en av
aktörerna som verkar inom det här området. Kärnan i föreningens verksamhetsideologi är att öka
växelverkan mellan kulturer, påverka människors värderingar och därigenom främja respekt för andra
människor samt känslor av omtanke och ansvar. Den här rapporten behandlar de centrala resultaten i
utredningen om Walter rf:s Kytke-projekt under våren. Utredningen indelades grovt i två sektorer, varav
den ena beskriver Kytke-projektet i sin helhet och den andra granskar projektets workshopverksamhet på
skolorna under våren 2015 med hjälp av enkät-, observations- och intervjumaterialet. Utredningens
huvudvikt ligger på den senare delen som behandlar workshoparna. Utredningens material samlades in
under våren 2015 och analyser och rapporter av materialet utfördes under hösten 2015.
Enkäterna som är riktade till elever och lärare innehöll påståenden och frågor om workshopens allmänna
teman, samt frågor som gällde själva workshopverksamheten. De presenteras i rapporten som beskrivande
statistik och grafer. Därutöver tittade man på den förändring som skedde i förståelsen av begrepp hos de
elever som på våren 2015 deltog i workshopverksamheten (N=179). Motsvarande skillnad i förståelsen av
begrepp granskades också åren 2013-2015 för de elever som deltog i workshopen (N=739) och de elever
som inte gjorde det (N=628).
Forskarna från Centret för utbildningsevaluering besökte fem skolor där Kytke-workshopen anordnades
under våren 2015. Under besöket antecknades observationer och på fyra av de besökta skolorna
intervjuades ungdomar som hade deltog i workshopen. Observation av workshopverksamheten och
intervjuer av elevgrupper (24 st, N=110) utfördes av fyra forskare. Intervjuerna byggdes upp på basis av de
temaområden som definierade vara centrala i workshoparna: workshopen, fördomar, olikhet och dess
acceptans, samt diskriminering.
Utredningen av Kytke-projektet har gett information om ändamålsenligheten i Walter rf:s verksamhet i
förhållande till det upprättade målet. Kytke-workshoparna lyfts allmänt tolkat fram som det centrala i
utredningen. I vår undersökning beskrivs de som en betydelsefull verksamhet som förmedlas med hjälp av
såväl elev- och lärarenkäter som elevintervjuer. Enkäterna visade att elevernas självvärderade förståelse
utvecklades som en följd av att ha deltagit i workshopen. Dessutom uppskattade workshopverksamhetens
deltagare att de förstår de centrala begreppen som behandlades på workshoparna bättre än de elever som
inte deltog. Via intervjuerna kom fram ungdomarnas rika sätt att förstå och behandla workshopens teman.
Framför allt var det ungdomarnas funderingar kring människors centrala likheter och olikheter samt
diskriminering som förde fram mångformigheten i temana. Utifrån både enkäterna och intervjuerna verkar
det som att Kytke-workshopverksamheten och den ökade acceptansen av olikhet bland ungdomar som
denna verksamhet förmedlar upplevs som ett viktigt och behövligt diskussionstema bland såväl elever som
lärare. Som en sammanfattning kan det konstateras att Walter rf:s workshopverksamhet uppfyller sitt mål
och det finns fortfarande behov för denna slags workshopverksamhet.
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1 Inledning
Målet för den här utredningen har varit Walter rf:s Kytke-projekt och framför allt utvärdering och
beskrivning av workshoparna som genomförts inom ramen för projektet i förhållande till de mål som är
upprättade för det. I rapporten behandlas projektet i sin helhet, dock med huvudvikt på Kytkeworkshoparna och observationerna om verksamheten i dem. Fritt formulerat frågar vi: Hur bra lyckas
Walter rf genom Kytke-workshopverksamheten uppfylla det mål som man satt för sin verksamhet? Denna
avsiktliga betoning tas fram terminologiskt genom att å ena sidan skriva om Kytke-projektet, å andra sidan
om Kytke-workshoparna eller -workshopverksamheten.
Allmänt taget är det centrala målet i Walter rf:s verksamhetsideologi att öka växelverkan mellan kulturer,
påverka människors värderingar och därigenom främja respekt för andra människor samt känslor av
omtanke och ansvar. Kytke är en av Walter rf:s kanaler med hjälp av vilka ovannämnda centrala mål förs till
praktiken via workshoparna som ordnas på skolorna. Finska idrottare och artister med mångkulturell
bakgrund fungerar som ledare för Kytke-workshoparna. Verksamheten startades som en pilot år 2010, och
år 2012 expanderade den och blev rikstäckande. I december 2014 förde Walter rf:s representanter och
forskare från Centret för utbildningsevaluering en diskussion om utredningen gällande Kytkeworkshopverksamheten och den aktuella utvärderingsrapporten besvarar frågan som ställdes i Centrets
projektplanering.
När man granskar Walter rf:s målsättning, och mer precist Kytke-projektet, ur dess vida
verksamhetskontext d.v.s. ur det finska samhällets perspektiv, kan man konstatera dess aktualitet. Finland
förändras till att bli allt mer språkligt, kulturellt och etniskt mångsidigt. Det här allmänna fenomenet syns
även i skolvärlden som en förändring av texterna i läroplanen för den grundläggande utbildningen.
Textstycket som behandlar värdegrunden i läroplanen för år 2004 lyfter fram den finska kulturen som
grunden för den grundläggande utbildningen, medan den grundläggande utbildningen i texten för år 2014
bygger på ett mångsidigt finskt kulturarv (Utbildningsstyrelsen 2004, 2014). Läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2014, som stegvis införs från och med hösten 2016, betonar även mer än
tidigare möten mellan människor med olika kultur- och språkbakgrund samt bekantande med många slags
seder, samhällspraxis och åskådningar.
Ovan beskrivna förändring i samhället skapar utmaningar för lärare och ledare inom uppfostrings- och
utbildningsområdet och kräver förmåga att bemöta barn och ungdomar med invandrarbakgrund likvärdigt
med andra elever och även samtidigt agera så att alla lär sig värdera skolgemenskapens medlemmar som
kommer från olika kultur- och språkbakgrunder. I praktiken betyder det här att man i skolor och
läroinrättningar ska satsa på arbetsformer som främjar värdesättning av kulturell variation och
flerspråkighet samt utveckling av språkmedvetenhet (Harju-Luukkainen, Kuukka, Paavola & Tarnanen
2015). Denna utveckling är dock inte självklar, såsom man också konstaterar i den färska utvärderingen från
Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi), ”Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä” (”Invandrare i det finländska skolsystemet”). Enligt utredningens enkät, som
utarbetats för arrangörer, lärare och elever på andra stadiet, verkar det som att antalet elever med
invandrarbakgrund påverkar i vilken mån och hur noggrant riktlinjer och mål som berör dem har beaktats i
de dokument som utformas av undervisningens och utbildningens arrangörer. (Ouakrim-Soivio & Pirinen
2015) Antalet verkar även ha en påverkan på hur bra man förverkligar den praxis som upprättats som mål
(se Kuusela m.fl. 2008).
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Den önskade förändringen i verksamhetskulturen verkar alltså utvecklas reaktivt, d.v.s. vanligen i enlighet
med realtidssituationen och dess krav, inte alls planmässigt eller förutseende. I den här förändringen som
gäller hela skolan har de vuxna, lärarna och rektorn, en central roll som vägvisare. Enligt utvärdering verkar
det dock som att man inte alltid kan stödja sig fullt ut på att läraren föregår som exempel, eftersom det
bland lärarna förekommer sådana synsätt på undervisning av elever med invandrarbakgrund som kan
tolkas som fördomsfulla. I Karvis enkät skrev lärarna även ner observationer, i vilka man önskar att ”man
tar seden dit man kommer” eller är kritiska mot att ”inhysa invandrare” och pratar om att ”man ska lära sig
landets seder och bruk” (Kuukka, Ouakrim-Soivio, Paavola & Tarnanen 2015). Liknande exempel på
uppfattningar som uppträder här och där medför en extra utmaning till utvecklingen av vårt skolväsen mot
en mer vidsynt och fördomsfri riktning i sitt förhållande till elever som kommer från olika kultur- och
språkbakgrunder.
En proaktiv metod för att öka skolans samt elevernas och deras föräldrars förståelse för olikheter, och
särskilt för erfarenheter som elever med invandrarbakgrund har om skolan, är just planmässiga skolbesök
som aktörer som Walter rf arrangerar. Självupplevda skildringar av unga vuxna med mångkulturell
bakgrund om tidigare erfarenheter i skolan erbjuder erfarenheter av lärande som baseras på verkliga
berättelser. Samma gäller för vilken betydelse vidsynthet och fördomsfrihet eller avsaknaden av dessa har
haft för hur deras skolgång har fungerat och hur de har anpassat sig i samhället. Förmodan är att det
genom att vid sådana situationer diskutera ovannämnda saker med skolans ungdomar och deras föräldrar
är möjligt att minska fördomar mot ungdomar och vuxna med olika kultur- och språkbakgrund och
samtidigt stärka skolans gruppatmosfär.
Den här rapporten skildrar Kytke-projektet i huvudsak genom workshopverksamheten, utan att med denna
betoning på något sätt förringa andra verksamhetsformer. Workshoparna är Kytke-projektets mest
framträdande och omfattande kanal för att påverka nationellt och föra in teman som följer projektets
målsättningar i den allmänna diskussionen. I rapporteringen startar vi från undersökningens
utgångspunkter, verkställningssätt och insamlade undersökningsmaterial. Efter detta presenteras Kytkeprojektet och dess olika former och via verksamhetens strukturella beskrivning kastar vi en särskild blick på
workshoparna som genomfördes på högstadieskolorna under våren 2015. Materialet som samlades in i
undersökningen behandlas under två omfattande separata helheter. Den första tar upp enkätmaterialets
resultat. Den andra tar upp högstadieungdomarnas egna röst i form av en genomgång av funderingar som
förekom i intervjuerna. Avslutningsvis granskas hela undersökningsprojektet och dess utbyte genom att
sammankoppla undersökningsdelarnas resultat med slutsatserna som dragits från dem.
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2 Beskrivning av undersökningens utförande och materialet
I undersökningen utreddes Walter rf:s verksamheten som sker inom ramen för projektet Kytke. När det
gäller utförande delades undersökningen in i två huvudlinjer ”Beskrivning av verksamheten” [1] och ”Kytkeprojektets workshops på högstadieskolor”, där betoningen starkt låg på den senare. På grund av
betoningen av workshoparna talas det i regel i denna rapport om Kytke som en workshopverksamhet. Så
här uttrycktes saken i genomförandeplanen:
”[1] Utredningens bakgrund och inledning består av Walter rf:s skriftliga material gällande Kytkeprojektet, som bland annat består av projektets rapportering, dokument som rör Walter rf:s och UKM:s
finansiering och de enkätdata som Walter rf har samlat in under workshoparna. Beskrivningen för fram
alla former av verksamhet som sker inom Kytke-projektet.”
”[2] Det huvudsakliga föremålet för utredningen är workshopverksamheten som riktas till grundskolans
årskurser 7-9. Workshopverksamheten kan beskrivas på tre nivåer: målsättningar, innehåll och
användning av påverkningsmetoder. Den huvudsakliga målgruppen bildas av eleverna som deltar i
workshopverksamheten och deras erfarenheter och vilken nivå av betydelse de ger verksamheten.”

Centrum för utredningen blev föreningens beskrivning av Kytke-projektet och verksamheten, d.v.s.
workshoparna och uppskattning av deras betydelse i förhållande till de mål som hade satts för Kytkeprojektet. För praktiskt undersökningsarbete betydde detta att man utifrån det skriftliga materialet
gällande Kytke-projektet skapade en referensram för verksamheten, i vilken man kunde återspegla de egna
upplevelser som workshopverksamhetens målgrupper hade. Utifrån workshopobservationerna och de
enkät- och intervjumaterial som vi har samlat in skapades en beskrivning om workshopverksamheten och
dess centrala begrepp och teman. Baserat på materialet uppkom dessutom tolkningar på hur man upplevde
betydelsen av de teman som behandlades på workshopen, både på allmän och på individuell nivå. Kytkeworkshopverksamhetens målgrupp består av ungdomar i grundskolans högre klasser och i den här
undersökningen hade man som mål att få med både ungdomar som deltog i Kytke-verksamheten och dem
som inte deltog i den, dock med huvudvikt på de förstnämnda.
Undersökningsmaterialet samlades in under våren 2015. Insamlandet skedde huvudsakligen med eenkäter riktade till elever och lärare samt genom skolbesök. Under besöken iakttog vi
workshopverksamheten och intervjuade elever. Därutöver användes Walter rf:s workshopmaterial. Nedan
beskrivs undersökningens utförande mer ingående genom att presentera metoderna för
materialinsamlingen och materialets strukturer.

2.1 Walters projekt Kytke
Vi bekantade oss med Walters Kytke-projekt huvudsakligen genom det omfattande dokumentmaterialet
som vi fick från föreningen samt det material som producerats för Walter rf:s webbplats. Dessutom fick vi
rikligt med tilläggsinformation om Kytke-tematiken vid flera diskussioner som fördes med Walters folk i
undersökningsprocessens startskede. Det dokumentmaterial som Walter rf lämnade till
undersökningsgruppen innehöll ett material som presenterar verksamheten: definitionskort som
presenterar centrala begrepp, feedback-blanketter som Walter rf använder sig av, materialpaket som är
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riktade till skolor, processdiagram, projektets årsrapporter 2012-2014, statistik- och undersökningsmaterial,
presentationer av workshopen, workshopens tidtabeller och Kytke-verksamhetens projektplan. Man följde
med Kytke-workshopens senaste nyheter och framskridandet av workshoprundorna via föreningens
webbplats och Facebook-grupp. Detta rika och mångsidiga material gjorde det möjligt att skapa en
beskrivning av verksamheten i sin helhet, vilket är mer mångformig än workshoparna som placeras i
centrum i denna utredning. På det här sättet bildade man sig en helhetsförståelse om Kytke-projektet och
workshopverksamheten som var en väsentlig del av det, vilket gjorde det möjligt att bygga upp en
referensram för utredningen och kliva in i Kytke-världen. Kytke-projektet beskrivs i sin helhet i avsnitt 3.

2.2 Undersökningens skolor
Till undersökningen valde vi ut 10 kommuner bland de orter där Kytke-workshopar hade ordnats under
läsåret 2013-2014 eller skulle ordnas under läsåret 2014-2015. En av de utvalda kommunerna tackade nej
till undersökningsinbjudan och denna ersattes med en annan kommun. Kommunerna valdes ut på följande
grunder: från varje RFV-område1 deltog minst en kommun samt så att det bland deltagarkommunerna
fanns allt från mindre kommuner med under 30 000 invånare till större kommuner med flera hundratusen
invånare. I varje kommun valdes skolor där Walter rf:s Kytke-workshop hade gjort besök och som grund för
valet av skolor användes listningen av Kytke-skolorna som fåtts från Walter rf. För varje
undersökningskommun valde man vid sidan om detta ut skolor som Kytke-workshopen ännu inte hade
besökt. Sammanlagt valde man med 55 skolor, varav 34 var Kytke-skolor och 21 andra skolor. Rektorerna
på alla de skolor som valts ut kontaktades via e-post och telefon. 18 Kytke-skolor och sex andra skolor gick
med på att delta i undersökningen. Undersökningens tidpunkt påverkade i viss mån skolornas möjlighet att
delta i undersökningen, eftersom våren särskilt på högstadieskolorna var en brådskande tid på grund av
nationella utvärderingar och enkäter som skulle utföras vid sidan om det normala skolarbetet. Man var
dock flexibel med tidtabellen för skolorna så att eleverna i två skolor svarade utanför lektionstid och i en
skola i tillämpliga årskurser. En stor del av skolorna var kommunala, vilket ledde till att man sökte tillstånd
från undervisnings- och bildningsväsendet utifrån skolornas samtycken för att få genomföra
undersökningen. Separata nödvändiga tillståndsförhandlingar fördes med de privata skolorna som deltog. I
två kommuner krävdes ett aktivt skriftligt tillstånd från föräldrarna för deltagande i undersökningen. I alla
skolor informerades elevernas föräldrar om undersökningen.
2.2.1

Enkäterna

Under våren 2015 utförde vi fem olika slags elektroniska enkäter. Enkäterna levererades till skolornas
rektorer tillsammans med följebrev med läraranvisningar och instruktioner om att besvara enkäterna vid
sidan om det normala skolarbetet. Vid behov skickades en påminnelse till skolorna om att besvara enkäten.
Enkäterna 1 och 2 var riktade till elever i de skolorna som a från Centret för utbildningsevaluering besökte
under samma vår. Enkät 1 skickades ut innan Kytke-workshopen besökte skola och enkät 2 direkt efter
workshopen. Enkäterna innehöll delvis samma frågor, för att man vid materialets analysskede skulle kunna
jämföra ungdomarnas syn före och efter situationen. Den andra enkäten innehöll även påståenden som
gällde workshopen.

1

I Fasta Finland finns det totalt sex stycken RFV- eller regionförvaltningsverks områden (Södra, Östra, Norra och Sydvästra Finland,
Västra och Inre Finland samt Lappland.)
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Enkät 3 riktades till elever i de av våra utvalda skolor där det ordnades en Kytke-workshop under läsåret
2013-2014 eller 2014-2015. Enkäten innehöll påståenden och frågor gällande workshopens teman och
förståelse av begrepp, samt frågor som gällde workshopverksamheten. Enkät 4 var å sin sida riktad till
elever i skolor som Kytke-workshopen hittills inte hade besökt och den innehöll samma frågor från
workshopens allmänna teman som enkäterna 2 och 3 (se ovan). Enkät 4 genomfördes för att kunna jämföra
uppfattningarna hos dem som deltog i workshopen med uppfattningarna hos dem som inte deltog. Enkät 5
var riktad till lärare på samma sätt i alla Kytke-skolorna och den innehöll samma frågor som enkäterna som
var riktade till elever. I tabell 1 presenteras antalet elever och lärare som besvarade enkäterna, antalet
skolor, andelen flickor och pojkar samt elever i årskurserna 7-9 av de som svarade.

5
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Tabell 1 Enkäternas material
Enkät
1
2
3
4
5

N
477
179
739
628
74

Skola
3
3
10
5
14

Flickor %
54
59
51
50
64

Pojkar %
46
41
49
50
36

7:e klass %
28
33
54
37

8:e klass %
38
26
35
33

9:e klass %
34
41
11
30

1 Enkät för eleverna i undersökningens besöksskolor före workshopen (bilaga 1)
2 Enkät för eleverna i undersökningens besöksskolor efter workshopen (bilaga 2a och 2b)
3 Enkät för elever i andra skolor där en workshop ordnades (bilaga 3a och 3b)
4 Enkät för elever i andra skolor där det inte ordnades en workshop (bilaga 4)
5 Enkät för lärare i alla skolor där en workshop ordnades (bilaga 5a och 5b)
Enkäterna 2-3 samt 5 strukturerades så att man kunde besvara dem även om man inte hade deltagit i
workshopen. Som en specificerande fråga i dessa blanketter frågade man de som svarade om de hade
deltagit i Kytke-workshopen som ordnades i skolan. Av de elever som svarade på frågan (N=883) hade 462
(52 %) deltagit i workshopen och 421 (48 %) meddelade att de inte hade deltagit. Av de lärare som svarade
på frågan (N=73) meddelade 42 (57 %) att de deltagit i workshopen. Som bakgrundsfrågor frågade man
eleverna om kön och årskurs, samt lärarna om kön. Enkätspecifika andelar visas i tabell 1. Svarens
könsfördelning är relativt jämn, endast besöksskolornas efterenkät (2) och lärarenkäten (5) fick något fler
svar från flickor/kvinnor. Årskurserna var förhållandevis jämnt representerade i alla enkäterna, endast i
enkät 3 var över hälften av dem som svarade sjundeklassare och niondeklassarnas andel stannade på cirka
en tiondel.
I avsnitt 4 behandlas enkätmaterialen 1-5 i olika kombinationer: antingen som en gemensam svarargrupp
av flera enkäter eller som en grupp som specificerats från dem (t.ex. deltog i workshopen/deltog inte i
workshopen) eller per enkät som egna svarargrupper beroende på frågan och ämnet som analyseras.
Analyserna har utförts så att så mycket material som möjligt är tillgängligt vid varje fråga. Det använda
materialet meddelas alltid separat vid varje fråga.
Vidsynthet och diskriminering var omfattande teman för alla enkäter. En del av frågorna formulerades
direkt ur de ämnen som behandlades på Kytke-workshoparna, så att det skulle vara möjligt att jämföra
svaren före och efter workshoparna eller mellan dem som deltog i workshopen och dem som inte gjorde
det. Därutöver formulerades en del av frågorna på samma sätt som frågorna i Ungdomsbarometern år
2014 (Myllyniemi 2015), varvid svaren från denna enkät skulle kunna återspeglas med
Ungdomsbarometerns material. Dessutom innehöll enkäterna 2, 3 och 5 en grupp påståenden som
behandlar Kytke-workshopen.
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Enkäternas material är i numerisk form och vi presenterar dem i avsnitt 4 som beskrivande mått och
figurer. Vid jämförelse av frågorna per svarartyp använde man de vanligaste statistiska metoderna för
analyser (t.ex. t-test).
2.2.2

Skolbesöken

Forskarna från Centret för utbildningsevaluering besökte sammanlagt fyra skolor i april-maj 2015. Innan de
egentliga undersökningsskolorna besökte en skola i början av året för att bekanta sig med
workshopverksamheten. På tre undersökningsskolor föregicks besöken av en webbenkät för eleverna och
efter workshopen skickade man en enkät till eleverna och lärarna som delvis innehöll samma frågor om
vidsynthet som förenkäten och delvis frågor gällande workshopen. I alla undersökningsskolor gjordes
fokusgruppsintervjuer till vilka de som skulle bli intervjuade valdes bland ungdomarna som deltog i
workshopen. En skola tackade nej till att vara med i enkäterna och i den här skolan genomfördes endast ett
besök med intervjuer. Workshoparna observerades alltid av två. Forskarna fältanteckningar har använts för
att beskriva workshopverksamheten.
2.2.3

Intervjuerna

Alla fyra skolbesöksdagarna bestod av tre workshopar, en för varje årskurs (7-9). Efter varje workshop
intervjuade två grupper på 3-6 elever. För varje årskurs gjordes åtta intervjuer, vilket sammanlagt blev 24
intervjuer. Längden på intervjuerna varierade från åtta minuter till 35 minuter och intervjumaterialet blev
sammanlagt cirka sex och en halv timme.
I intervjuerna deltog sammanlagt 110 elever, varav 64 var flickor och 46 pojkar. I besöksskolorna i två
kommunområden krävdes ett skriftligt aktivt tillstånd från elevernas målsmän för deltagande i
undersökningen. Tillstånden samlades in med pappersblanketter. I dessa skolor återlämnades tillstånden i
varierande antal för de olika årskurserna, vilket påverkade valet av dem som intervjuades. I två andra
besöksskolor kunde de som intervjuades väljas ur hela elevgruppen. Eleverna som intervjuades valdes
under workshoparna i samråd med lärarna.
Intervjuerna genomfördes i lugna utrymmen och de spelades in och transkriberades. Ramen som låg som
grund för intervjuerna bearbetades efter det första skolbesöket och således skiljer sig de sex första
gruppintervjuerna innehållsmässigt lite från de 18 övriga intervjusituationerna. Skillnaden syns
huvudsakligen i att den första intervjuramen (bilaga 6) koncentrerade sig på workshop- och fördomstemat,
medan den andra ramen, som bearbetats ur den första, förutom dessa även täckte frågor om
diskriminering och acceptans av olikhet (bilaga 7). Intervjuerna behandlas i avsnitt 5.
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3 Beskrivning av verksamheten
3.1 Kytke-projektet
Det är redan sjätte året som Walter rf:s Kytke-projekt pågår och under sina verksamhetsår har det utvidgats
beträffande såväl tillgänglighet som sina verksamhetsformer. Kytke-projektet sattes igång med en
pilotverksamhet i de högre klasserna på Vandas grundskolor år 2010 och utvidgades till riksomfattande i
början av år 2012, ett och ett halvt år efter starten. Projektet finansieras av undervisnings- och
kulturministeriet. Det finns rikligt med material och information om Kytke-projektet på Walter rf:s
webbplats samt i Kytkes Facebook-grupp.
Kytke-projektets främsta kunder är kommuner och skolor. I centrum för verksamheten står ungdomar i
grundskolans högre klasser och den senaste tiden har verksamheten även riktats mot lågstadieelever.
Huvudvikten i projektet ligger på workshoparna som ordnas på skolorna och de är även ett särskilt föremål
för den här utredningen (en mer noggrann beskrivning av workshopverksamheten finns i avsnitt 3.2).
Mellan åren 2012 och 2014 har Kytke-workshopen nått fram till tiotusentals elever och hundratals lärare på
flera tiotals orter och Walter uppskattar att de exempelvis under år 2014 har nått fram till 15 555 elever
och 471 lärare i 25 orter runt om i Finland. Vid sidan om workshopverksamheten som eftersträvar
rikstäckande omfattning gör man även kortare arbeten inom ramen för Kytke-projektet och erbjuder
material för kulturell mångfald och frågor som uppkommer vid växelverkan mellan kulturer.
Nedan följer en kort presentation av verksamheten inom Kytke-projektet som tydligt profilerar sig i fem
sektorer. 1. Läromedel. Kytke-projektet har skapat den tvådelade helheten Avarakatseinen koulu (Den
vidsynta skolan2) som innehåller ett häfte riktat till lärare (Avarakatseinen opettaja, Den vidsynta läraren3)
och uppgiftskort åt eleverna (Avarakatseinen oppilas, Den vidsynta eleven4). Med hjälp av materialet kan
man i skolorna fortsätta behandla de teman som behandlas på workshoparna och på så sätt få långsiktighet
i funderingarna kring likvärdigt och respektfullt bemötande av människor inom skolgemenskapen. 2.
Stödtjänster (Kytke-luren, -chat och kamratstöd). Kytkes stödtjänster är menade för ungdomar och deras
föräldrar när de behöver råd eller hjälp med frågor som berör diskriminering eller kulturell mångfald. 3.
Medling. Medlingsverksamheten är en utomstående medling som erbjuds elever och lärare när
konfliktsituationer om kulturell mångfald uppstår inom skolgemenskapen. Medlingen är inriktad på
mångsidig observation av utmanande situationer där man funderar över orsaker och konsekvenser ur alla
parters synvinkel. 4. Föräldramöten. På föräldramötena behandlas de teman som sammanfaller med
workshoparna i växelverkan med elevernas föräldrar. Detta ses som en passage till att öppna barnens och
ungdomarnas tankevärld, vid sidan om föräldrarnas egna, om Kytke-workshopens teman. 5.
Undersökningen. Walter rf har producerat och beställt undersökningsliknande material som hör ihop med
Kytke-tematiken och det här materialet finns tillgängligt på deras webbplats. Förutom de sektorer som
genomförs vid sidan om dessa fem workshopar, samarbetar man inom ramen för Kytke-projektet med
Laurea-yrkeshögskolan.
2

Översättarens översättning
Översättarens översättning
4
Översättarens översättning
3
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I och med att verksamheten har framskridit har Walter rf själv utvärderat sin verksamhets betydelse genom
att samla in feedback om workshopen från både elever och lärare och dessutom beställt
undersökningstjänster från en extern tjänstleverantörer (Aivoriihi 2014, Fountain Park). I den här
utredningen går man inte på djupet med det undersökningsmaterial som lämnats i form av information
som fåtts genom feedback, datainsamlingsmetoder eller rapportering. Som en kommentar från oss som
extern utvärderare föreslår vi att man vid utformningen av kommande formulär funderar mer noggrant på
hur den information som formulären ger ska kunna jämföras med varandra, särskilt när det gäller att
formuleringen av påståendena som presenteras i formulären.

3.2 Beskrivning av workshopverksamheten
Workshoparna i Walter rf:s Kytke-projekt fungerar enligt en struktur som presenteras i ett systematiskt
planerat processdiagram. Processdiagrammet ritar upp en bild av att väcka intresset hos publiken som
består av elever och deras lärare, att presentera saker på ett tydligt sätt och att väcka publikens förtroende.
Allt det här förstärks genom att ta med ledarnas egna erfarenheter i workshopen. All verksamhet, inklusive
presentation av gemensamma regler och påminnande om reglerna, sker i växelverkan med deltagarna.
Genomförandet som sker via workshopens processdiagram möjliggör att workshoparna genomförs på ett
enhetligt sätt oavsett sammansättningen av ledare, eftersom man ur diagrammet kan forma en enhetlig
förståelse för hur workshopen bör genomföras.
Under undersökningens gång följde vi sammanlagt 13 Kytke-workshopar på fem olika orter. Workshoparna
och deras innehåll var en central del av undersökningens uppbyggnad såtillvida att de skapade en allmän
tematisk referensram. Utifrån de skriftliga material som workshoparna och Walter rf hade producerat
byggdes det upp en begreppsmässig beskrivning av det allmänna fenomenet som är karaktäristiskt för
Kytke-verksamheten och genom vilket man utformade såväl de elektroniska enkäterna som intervjuerna.
Som grund för genomgången av undersökningsresultaten presenterar vi kort workshopverksamhetens
huvudlinjer och de centrala faktorer som vi har upptäckt.
De workshopar som vi observerade var tydligt strukturerade och efter personpresentationerna i början som
betonade etniska bakgrunder byggdes de upp av följande funktionella delområden: definition av begrepp,
en gemensam uppvärmning för hela gruppen med hjälp av en frågesport, arbete i små grupper och en
gemensam genomgång av delområdena, samt en avslutning som summerar workshopens tema om
mångkulturella personer. När det gäller begreppen fick workshopens deltagare korta definitioner för
rasism, diskriminering och utlänning, samt så gjorde man en betydelseskillnad mellan nationalitet och
medborgarskap. I uppvärmningsdelen lät man alla genom en frågesport gissa på frågor om antal
utlänningar i Finland och den största gruppen av utlänningar.
Workshoparnas kärna låg klart och tydligt i grupparbetet, de diskussioner och funderingar som det gav
upphov till och de val av berättelser och synsätt som uppstod av arbetet och som man delade med sig
gemensamt. Grupparbetet definierade och preciserade även workshopens kärnbudskap om rasism och
diskriminering för deltagarna och på så sätt byggdes en diskussionsmiljö upp där det var möjligt att sätta sig
in i frågor angående människors individuella olikheter och förhållningssättet till dem och även acceptans av
dem. I grupparbetsskedet funderade ungdomarna över frågor om definitioner på finskhet (medborgarskap,
nationalitet/etnicitet, religion, utseende, modersmål/språkkunskap, bostadsort, namn), uppkomsten av
rasism i människan, sätt att påverka rasism och diskriminering samt eventuella egna erfarenheter. I slutet
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på workshopen funderade man ännu allmänt och sammanfattar det som behandlats under workshopen
och reflekterar över hur utvalda mångkulturella personers finskhet kan fastställas.
Den väsentliga arbetsformen i Kytke-workshoparna var samspel mellan ledarna och ungdomarna, samt
stödjande av ungdomarnas deltagande som medverkande i workshopens framskridning och valet av
diskussionens riktning. I smågruppsdiskussionerna gav man utrymme för deltagarnas egna ömsesidiga
funderingar, som kunde fördjupas och utvecklas vidare genom att ledarna gick från grupp till grupp och
deltog i diskussionerna. Även den styrda indelningen av smågruppsdiskussionerna fick en betydelsefull
position i hela workshopen och detta i sin tur vidgade allas möjligheter att fundera på saker som kom upp i
den egna gruppen på ett individuellt och samhälleligt plan.
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4 Enkäterna
I det här avsnittet behandlas webbenkäterna som utfördes våren 2015 enligt ämnesområde. I början av
varje underavsnitt presenteras vilka enkäter som har använts som material just där. Mer precisa
beskrivningar för varje enkäts svarargrupper finns i avsnitt 2.1.1.
Enkäterna innehöll till största delen samma frågor för alla svarargrupper. Endast påståendena om
workshopen hade lämnats bort från de elever och lärare som inte hade deltagit i workshopen. Enkäterna
bestod för det mesta av påståenden med Likertskala samt listningar som behandlade workshopens teman,
där de som svarade ombads välja de faktorer som de tyckte beskrev ämnet bäst eller som de tyckte var
viktigast. Beroende på frågan har svarargruppen5 behandlats indelade på olika sätt, till exempel utifrån om
eleverna hade deltagit i workshopen eller inte. Därutöver har man använt kön och elev/lärare-statusen som
en variabel. I början av varje avsnitt nämner vi vilken slags svarargrupp vi pratar om för tillfället.
En del av frågorna och påståendena var formulerade på samma sätt som frågorna i Ungdomsbarometern
från år 2014, så att de svar man får från enkäterna i den här undersökningen kan jämföras med en
någorlunda lika stort material som samlats under samma tidsperiod. Ungdomsbarometern är Statens
delegation för ungdomsärendens och Ungdomsforskningsnätverkets enkätundersökning som skapades år
1994 och vars tema år 2014 har varit likvärdighet. Barometerns urval utformas av 15-29-åriga ungdomar,
som till sin åldersgrupp är klart mer omfattande (N=1 903) än denna undersöknings svarargrupp och som i
sin tur riktar sig till 15-åriga och äldre ungdomar och unga vuxna, medan Kytke-materialets åldersfördelning
är 13-16-åringar. En del av barometerns resultat har dock rapporterats enligt åldergrupp, vilket gör det
möjligt för oss att spegla de svar vi får med resultaten för barometerns yngsta åldersgrupp, de 15-19-åriga
svararna6. Ungdomsbarometerns material har samlats in med telefonintervjuer, vilket betyder att
materialinsamlingsmetoden avviker från denna undersöknings materialinsamling, vilket är bra att ta i
beaktande när man jämför svaren.
Vid val av undersökningskommuner och -skolor tog vi i beaktande det att vi fick en jämn spridning av skolor
från alla RFV-regioner. Från de olika skolorna och kommunerna kom det emellertid en mycket varierad
mängd svar på enkäterna, vilket ska tas i beaktande när man tolkar resultaten. Vi fick rikligt med svar, vilket
gör att de ger en bild av hur ungdomar ser på saker som behandlas i den här rapporten, men man kan inte
fatta några verkliga generaliseringar från dem. Vi fick dåligt med svar på lärarenkäten, så för deras del
måste man vara ännu försiktigare med generaliseringar.

5

Enkäterna 1 och 2 har vid inget skede behandlas som en grupp, eftersom det inte finns någon information om till vilken grad dessa
material innehåller samma svarare. Dessa två enkäter har alltså endast behandlats när man jämfört deras svar med varandra, dock
på ett närmast riktgivande sätt på grund av det som nämns ovan.
6
En del av svaren hade rapporterats utan att dela in svararna enligt ålder eller kön. Vid varje fråga berättas alltid mot vilken grupp
denna undersöknings svar speglas.
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4.1 Betydelsefullheten hos workshopens teman
Enkäterna 2 och 37 började med frågan om eleven hade deltagit i workshopen som ordnades på skolan. 112
(63 %) av dem som svarade på enkät 2 och 350 (50 %) av dem som svarade på enkät 3 hade deltagit i
workshopen. Av dem hade 55 deltagit i workshopen under läsåret 2013-2014 och majoriteten av eleverna
(251) under läsåret 2014-2015. 29 av eleverna kom inte ihåg tidpunkten för workshopen. Av dem som
svarade på enkäten som var riktad till lärare hade 42 deltagit i workshopen, fem under läsåret 2013–2014
och 31 under läsåret 2014–2015.
För dessa 457 elever och 42 lärare som angav att de hade deltagit i workshopen öppnades en del i
webblanketten med 14 påståenden gällande Kytke-workshopen. Påståendena besvarades med Likertskalan
(1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt). I tabell 2 presenteras elevernas medelvärde per
påstående och i tabell 3 lärarnas.
Tabell 2 Påståenden som gäller workshopen hos eleverna (N=457)
Påståenden om workshopen
Jag tycker att det finns ett behov av att diskutera ämnena som behandlades på
workshopen
Jag tycker at de arbetssätt som användes på workshopen passade bra för
behandling av saken
Jag har egna erfarenheter som relaterar till de saker som behandlades på
workshopen
Ämnena som behandlades på workshopen väckte nya tankar
Jag har redan tidigare funderat mycket på de saker som behandlades på
workshopen
Workshopens ledare kunde diskutera med ungdomarna
Begreppen som användes på workshopen definierades tydligt
Jag förstod vad det talades om på workshopen
Diskussionen som fördes på workshopen vidgade min inställning till människors
olikhet
De saker som behandlades på workshopen är viktiga för mig
Jag tycker att de saker som behandlades på workshopen är viktiga för alla elever i
vår skola
Jag tycker att de saker som behandlades på workshopen är viktiga för alla lärare i
vår skola
De teman som kom fram på workshopen har tidigare behandlats i vår skola
De teman som kom fram på workshopen borde behandlas mer i vår skola

MV
4,1
4,0
2,6
3,4
3,2
4,4
4,1
4,4
3,8
3,5
3,9
3,9
3,1
3,5

Huvuddelen av eleverna upplevde att de saker som behandlades på workshopen var viktiga för dem själva.
De här sakerna upplevdes på en allmän nivå vara ännu viktigare för både de andra eleverna på skolan och
lärarna, men det fanns ingen skillnad mellan de andra eleverna och lärarna. Det var klart färre som hade
egna erfarenheter gällande de saker som behandlades, nästan hälften av eleverna svarade att de inte hade
tidigare egna erfarenheter. Ungefär 40 procent av eleverna svarade att de hade funderat på de behandlade
temana redan tidigare. En majoritet av eleverna ansåg att workshopens ledare kunde diskutera med
7

Enkät 2 var eleverna efter workshopen i de besöksskolor som deltog i undersökningen och 3 var för elever i övriga skolor som
deltog i workshopen.
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ungdomar. Huvuddelen av eleverna svarade också att de förstod det som diskuterades på workshopen och
att begreppen som användes på workshopen hade definierats tydligt. Ungefär hälften av eleverna ansåg att
de teman som kom fram på workshopen borde behandlas mer i deras skola, medan lite färre upplevde att
dessa teman hade behandlats i skolan tidigare.
Eleverna var huvudsakligen endast av samma åsikt i sina svar angående om svararen hade egna
erfarenheter av de saker som behandlades på workshopen och om denne tidigare hade funderat på de
teman som behandlade på workshopen. Det fanns även en del spridning i svaren när det gällde om
eleverna upplevde att de saker som behandlades på workshopen var viktiga för egen del och om man
borde behandla dessa teman i skolan.
Även lärarna upplevde starkt att det är viktigt att diskutera de saker som behandlades på workshopen och
att de behandlade ämnena var viktiga för ens egen del. Lärarna upplevde att de behandlade ämnena var
något viktigare för den egna skolans lärare och elever än vad eleverna gjorde. Precis som eleverna i sina
svar, upplevde man inte att ämnena var lika viktiga för egen del. Liksom i elevernas svar, framgick det även
av lärarnas svar att man i deras skola mer borde behandla de teman som kom fram på workshopen och att
de dock inte hade behandlats så värst mycket i skolan. Precis som i elevernas svar, fanns det också mest
spridning i lärarnas svar om i vilken grad de hade egna erfarenheter av de saker som behandlades på
workshopen och om de hade funderat på dessa saker tidigare.
Tabell 3 Påståenden som gäller workshopen till lärarna (N=42)
Påståenden om workshopen
Jag tycker att det finns ett behov av att diskutera ämnena som behandlades på
workshopen
Jag tycker at de arbetssätt som användes på workshopen passade bra för
behandling av saken
Jag har egna erfarenheter som relaterar till de saker som behandlades på
workshopen
Ämnena som behandlades på workshopen väckte nya tankar
Jag har redan tidigare funderat mycket på de saker som behandlades på
workshopen
Workshopens ledare kunde diskutera med ungdomarna
Begreppen som användes på workshopen definierades tydligt
Jag förstod vad det talades om på workshopen
Diskussionen som fördes på workshopen vidgade min inställning till människors
olikhet
De saker som behandlades på workshopen är viktiga för mig
Jag tycker att de saker som behandlades på workshopen är viktiga för alla elever i
vår skola
Jag tycker att de saker som behandlades på workshopen är viktiga för alla lärare i
vår skola
De teman som kom fram på workshopen har tidigare behandlats i vår skola
De teman som kom fram på workshopen borde behandlas mer i vår skola

MV
4,5
4,2
3,1
3,9
3,8
4,7
4,3
4,7
3,9
4,3
4,7
4,6
3,6
4,0
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4.2 Workshopens begreppsapparat
I vår enkät hade vi tagit med en fråga som behandlades på workshoparna i precis samma form som den
ställdes till eleverna på workshopen. Vi bad eleverna välja bland sju olika faktorer de tre faktorer som de
tyckte är de viktigaste definitionerna på finskhet. Här nedan presenterar vi elevernas svar ur två olika
perspektiv:
1) vi jämför svaren i enkäterna 1 och 2 sinsemellan, med andra ord granskar vi om det finns märkbara
skillnader i elevernas svar före och efter deltagandet i workshopen, som skulle tyda på en eventuell
förändring;
2) vi jämför svaren från de elever som meddelade att de hade deltagit i Kytke-workshopen (enkäterna 2-3) i
förhållande till svaren från de elever som inte deltog i workshopen (enkäterna 2-4).
Vid tolkning av följande svar bör man ta i beaktande att eventuella förändringar inte tittas på för enskilda
elever utan bland hela svarargruppen. I enkäterna tog vi inte med identifierande frågor om svararna, så
man kan inte utifrån materialet exakt fastställa i vilken grad det var samma elever som svarade på enkäten
före workshopen och den efter workshopen. Således kan resultaten närmast ses som riktgivande. Enkäten
besvarades av elever från tre besöksskolor.
De viktigaste faktorerna som definierar finskhet blev både före och efter workshopen medborgarskap samt
modersmål och språkkunskap (figurerna 1 och 2). På följande platser bland elevernas svar på faktorer som
definierar finskhet kom nationalitet och etnicitet samt bostadsort.

Före workshopen (Elever N=477), Något annat, Namn, Bostadsort, Modersmål/språkkunskap, Utseende, Religion,
Nationalitet/etnicitet, Medborgarskap

Figur 1 Faktorer som definierar finskhet före workshopen (välj de tre som du tycker är viktigast)
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Efter workshopen (Elever N=179), Något annat, Namn, Bostadsort, Modersmål/språkkunskap, Utseende, Religion,
Nationalitet/etnicitet, Medborgarskap
Figur 2 Faktorer som definierar finskhet efter workshopen (välj de tre som du tycker är viktigast)

Nedan tittar vi på svaren från alla elever som hade deltagit i Kytke-workshopen i förhållande till svaren från
de elever som inte hade deltagit i workshopen. Som man kan se i figurerna 3 och 4 ansåg eleverna även här
att de viktigaste faktorerna som definierar finskhet är medborgarskap samt modersmål och språkkunskap
och efter dessa fick nationalitet och etnicitet samt bostadsort näst mest omnämnanden. Allt som allt ser
det alltså ut som att fördelningarna är mycket lika oavsett om man jämför synsätten före och efter
workshopen eller mellan de eleverna som deltog i workshopen och dem som inte deltog.

De som deltog i workshopen (Elever N=462), Något annat, Namn, Bostadsort, Modersmål/språkkunskap, Utseende,
Religion, Nationalitet/etnicitet, Medborgarskap
Figur 3 Faktorer som definierar finskhet hos de elever som deltog i workshopen (välj de tre som du tycker är viktigast)
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De som inte deltog i workshopen (Elever N=1 152), Något annat, Namn, Bostadsort, Modersmål/språkkunskap,
Utseende, Religion, Nationalitet/etnicitet, Medborgarskap
Figur 4 Faktorer som definierar finskhet hos de elever som inte deltog i workshopen (välj de tre som du tycker är
viktigast)
Lärarnas svar fördelades precis likadant som elevernas.

I början på workshoparna gick man tillsammans med eleverna igenom de begrepp som är centrala för
workshopen (vidsynthet, rasism, medborgarskap, nationalitet, diskriminering och utlänning). Vi frågade
eleverna och lärarna om de hade klart för sig vad de här begreppen betyder. Frågan genomfördes med
Likertskalan (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt), eftersom förståelsen av begreppen inte
nödvändigtvis är en antingen-eller-fråga utan ett begrepp kan även vara helt förstådd, delvis förstådd,
delvis okänt eller helt okänt.
Påståendet löd alltså ”jag har klart för mig vad följande begrepp betyder” och nedan tittar man på svaren
före och efter workshoparna samt mellan dem som deltog och inte deltog i workshopen.
Figur 4 Förståelsen av begrepp hos eleverna före och efter workshopen (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av
samma åsikt)
Före workshopen (N=464)
Vidsynthet
Rasism
Medborgarskap
Nationalitet
Diskriminering
Utlänning

MV
3,9
4,5
4,1
4,0
4,5
4,6

Efter workshopen (N=110)
Vidsynthet
Rasism
Medborgarskap
Nationalitet
Diskriminering
Utlänning

MV
4,3
4,7
4,4
4,3
4,7
4,6

Både före och efter workshopen var begreppen rasism, diskriminering och utlänning de mest klara
begreppen för eleverna och något mindre klara var vidsynthet och nationalitet (tabell 4). Vid begreppet
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vidsynthet var det mest spridning även inom svaren både före och efter workshopen, medan det före
workshopen var mest spridning för förståelsen av begreppet utlänning och efter workshopen för
begreppen rasism och diskriminering. Vid alla begrepp verkar det som att det efter workshopen är något
fler som har svarat att de förstår vad man menar med det angivna begreppet. Vid granskning av svaren från
besöksskolornas elever före och efter workshopen var skillnaderna statistiskt betydande för alla begrepp,
förutom begreppet utlänning. Efter workshopen upplevde eleverna alltså att de förstod begreppen bättre.
Det är dock bra att beakta att förändringen inte kan ses på enskilda elevers nivå.
När vi granskade samma fråga mellan dem som deltog och inte deltog i workshopen, var svaren mycket
liknande (tabell 5). Än en gång var de klaraste begreppen för båda svarargrupperna rasism, diskriminering
och utlänning medan begreppet vidsynthet uppfattades som det svåraste att förstå. För exempelvis rasismbegreppets del svarade över 80 procent av dem som deltog i workshopen att de förstod begreppet och
bland dem som inte deltog i workshopen var motsvarande siffra 70 procent, medan ungefär hälften av de
svarare som deltog i workshopen svarade att de förstod begreppet nationalitet och av dem som inte deltog
i workshopen var motsvarande andel som förstod ungefär en femtedel. Även i denna jämförelse var det
mest spridning bland svaren för vidsynthet-begreppets del i båda svarargrupperna.
Figur 5 Förståelsen av begrepp hos elever som deltog och inte deltog i workshopen (1 = helt av annan åsikt
– 5 = helt av samma åsikt)
Deltog inte (N=1 058)
Vidsynthet
Rasism
Medborgarskap
Nationalitet
Diskriminering
Utlänning

MV
3,7
4,5
4,2
3,9
4,5
4,6

Deltog i workshopen (N=444)
Vidsynthet
Rasism
Medborgarskap
Nationalitet
Diskriminering
Utlänning

MV
4
4,8
4,3
4,2
4,7
4,7

Som en sammanfattning kan man konstatera de elever som hade deltagit i workshopen vid alla begrepp
svarade något oftare att de förstod vad man menade med begreppet. Skillnaderna testades ännu
statistiskt8.
När man tittade på saken med en större svarargrupp, mellan alla som deltog i workshopen och de som inte
deltog, var skillnaderna i hur svararna berättade att de förstod begreppen statistiskt betydande för alla
andra begrepp förutom rasism och utlänning.
Huvuddelen av lärarna svarade att de förstod alla begreppen mycket bra och det fanns knappt någon
spridning bland svaren. Åter igen var vidsynthet det enda begreppet som lärarna inte uppskattade sig förstå
riktigt så bra. Dessutom fanns det mer spridning bland svaren för detta begrepp, men klart mindre än hos
eleverna.

8

T-test av två oberoende urval

17

Originalrapporten är skriven på finska. För den svenska översättningens riktighet ansvarar Milla Témun
Garpelin]

4.3 Vidsynthet
Vi kartlade elevernas synsätt på vidsynthet med två frågor, varav vi med den första redde ut vilka saker som
svararna tyckte att hörde ihop med vidsynthet och med den andra vilka faktorer som de tyckte att
påverkade utvecklingen av vidsynthet.
Vi frågade efter faktorer som kopplas till vidsynthet med åtta svarsalternativ, av vilka svararen skulle välja
tre faktorer som denne tycker är viktigast. I figur 5 presenteras uppfattningarna om saken hos alla elever
som svarade på enkäterna 2, 3 och 4 (N=1 614).

Faktorer som hör till vidsynthet (Elever N=1 614), Något annat, ifrågasättning av andras fördomar, ifrågasättning av
egna fördomar, människors likvärdighet, rättigheten att vara annorlunda, identifiering av andras fördomar,
identifiering av egna fördomar, öppen inställning till nya saker, respekt för andra
Figur 5 Faktorer som hör till vidsynthet enligt eleverna (välj de tre som du tycker är viktigast)

Flest val samlade rättigheten att vara annorlunda och respekt för andra samt en öppen inställning till nya
saker. Fyra av svarsalternativen behandlade fördomar mätta med två olika dimensioner: identifiering och
ifrågasättning av både egna och andras fördomar. Identifiering och ifrågasättning av egna fördomar
samlade fler val än alternativen som behandlade andras fördomar. Vi tittar närmare på detta begrepp
fördom i allmänhet och identifiering av egna fördomar och även andras fördomar i och med behandlingen
av intervjumaterialet i avsnitt 5.
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Faktorer som hör till vidsynthet (Lärare N=74), Något annat, ifrågasättning av andras fördomar, ifrågasättning av egna
fördomar, människors likvärdighet, rättigheten att vara annorlunda, identifiering av andras fördomar, identifiering av
egna fördomar, öppen inställning till nya saker, respekt för andra
Figur 6 Faktorer som hör till vidsynthet enligt lärarna (välj de tre som du tycker är viktigast)

I lärarnas svar steg respekt för andra upp som det viktigaste och öppen inställning till nya saker som den
näst viktigaste faktorn som hörde ihop med vidsynthet. Medan det i elevernas svar var rättigheten att vara
annorlunda som blev den viktigaste faktorn, kom detta alternativ på tredje plats i lärarnas svar. Även i
lärarnas svar samlade identifiering och ifrågasättning av egna fördomar fler val i förhållande till identifiering
och ifrågasättning andras fördomar.
Vi frågade efter faktorer som påverkade utvecklingen av vidsynthet med en lista av 13 faktorer, av vilka
svararen än en gång skulle välja tre faktorer som denne tycker är viktigast. Liksom ovan presenteras
fördelningen av valen utifrån enkäterna 2, 3 och 4 i figur 7.
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Faktorer som påverkar utvecklingen av vidsynthet (Elever N=1 614), Något annat, Förmåga att sätta sig in i andras
position, Öppen inställning till nytt, Informationsanskaffning, Uppfostring, Insikt om människors likvärdighet, Media,
Olika slags människor i den egna livsmiljön, Fritidssysselsättningar, Resor, Skolans påverkan, Attityder som råder
hemma, Kompisrelationer, Gemensamma sysselsättningar
Figur 7 Faktorer som påverkar utvecklingen av vidsynthet enligt eleverna (välj de tre som du tycker är viktigast)

Mest upplevde ungdomarna att kompisrelationer påverkade utvecklingen av vidsynthet, detta alternativ
samlade klart in flest val. Näst flest val fick attityder som råder hemma och gemensamma sysselsättningar.
Skolans påverkan samlade in klart färre val än attityder som råder hemma och uppfostran, dock förblir det
öppet om svararna uppfattade att uppfostran bara skedde hemma eller även i skolan. Olika slags människor
i den egna livsmiljön samt en öppen inställning till nytt samlade även in rikligt med svar. Det först nämnda
hör alltså nära ihop med i vilken slags miljö den unga tillbringar sin tid medan det senare mer hör ihop med
den ungas egna attityder. Som en intressant observation kan man konstatera att media samlade in fler val
än skolan (skillnaden är dock relativt liten, 223 mot 213 val). Som en tilläggsobservation kan man framföra
att media kom fram i fördomstemat som fanns med i intervjuerna (se avsnitt 5.2). Även resor och
fritidssysselsättningar anses i viss mån påverka utvecklingen av vidsynthet.
Samma fråga ställdes även till lärarna och deras val presenteras i figur 8.

Faktorer som påverkar utvecklingen av vidsynthet (Lärare N=74), Något annat, Förmåga att sätta sig in i andras
position, Öppen inställning till nytt, Informationsanskaffning, Uppfostring, Insikt om människors likvärdighet, Media,
Olika slags människor i den egna livsmiljön, Fritidssysselsättningar, Resor, Skolans påverkan, Attityder som råder
hemma, Kompisrelationer, Gemensamma sysselsättningar
Figur 8 Faktorer som påverkar utvecklingen av vidsynthet enligt lärarna (välj de tre som du tycker är viktigast)
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I lärarnas svar blev det klart viktigaste faktorn attityder som råder hemma, medan det i elevernas svar
kompisrelationer som ansågs vara viktigast. Näst flest val samlade uppfostran samt olika slags människor i
den egna livsmiljön. Även i lärarnas svar gick uppfostrans påverkan på utvecklingen av vidsynthet tydligt
före skolans påverkan, medan skolans påverkan samlade på sig fler val än media, vilket var tvärt emot
elevernas svar. Där ett öppet förhållningssätt till nytt samt förmåga att sätta sig in i andras position bland
lärarna samlade nästan lika många val, samlade ett öppet förhållningssätt till nytt klart fler val än förmågan
att sätta sig in i andras position bland elevernas svar. Liksom i elevernas svar samlade resor och
fritidssysselsättningar en aning omnämnanden.
När man läser svaren på båda frågorna bör man ta i beaktande att man med frågorna främst har försökt
reda ut vilka slags faktorer som enligt svararna beskriver eller kopplas till begreppet vidsynthet, inte alltså
svararnas egen vidsynthet eller graden av den. Eftersom frågorna har byggts på färdiga svarsalternativ,
varav svararen ska välja tre faktorer som denne tycker är viktigast, har det säkert utanför svaren avgränsats
en grupp med andra faktorer som upplevts viktiga. Därför betyder det inte direkt att en faktor inte skulle
vara viktig bara för att den har fått färre val. Begreppet vidsynthet definierades inte för svararna och som
det visade sig i avsnitt 4.2 var det förståelsen av just det här begreppet som fick den största spridningen av
svar. Dessutom lönar det sig att ta i beaktande att svararna inte ombeddes ställa valen i
prioriteringsordning, utan syftet var att reda ut hurdana faktorer som svararna kopplar till begreppet
vidsynthet.

4.4 Olikhet och acceptans av olikhet
Enkäten innehöll ett avsnitt med 20 påståenden där man bland annat behandlade olikheter, acceptans av
olikhet, diskriminering och fördomar. En del av påståendena behandlade skolan, en del behandlade
samhället mer omfattande. I det här och det följande avsnittet gås dessa påståenden igenom indelade i två
huvudteman: olikhet och acceptans av detta samt diskriminering. Olikheter behandlas såväl på den
närmaste kretsens och skolnivå, som mer omfattande i samhället. Diskriminering (avsnitt 4.5) behandlas på
allmän och skolnivå samt genom svararnas egna erfarenheter. Påståendena presenterades i en varierande
ordning i enkätblanketten, i motsats till den här rapporten där de presenteras temavis.
En del av frågorna var likadant formulerade som frågorna i Ungdomsbarometern 2014-undersökningen
(Myllyniemi 2015). Dessa frågor ka alltså återspeglas med Ungdomsbarometerns svar (N=1 903). Alla
påståenden är analyserade med hela svarargruppen för enkäterna 2, 3 och 49. En del av påståendena är
dessutom analyserade med lärarmaterialet. Påståendena besvarades med en femgradig Likertskala (1 =
helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt).
Sju av de presenterade påståendena behandlade olikhet, acceptans av olikhet och fördomar på olika sätt.
Dessa samma teman funderade man på även i elevernas intervjuer som presenteras i avsnitt 5. Av dem som
rapporteras här kartlade de första tre påståendena i högre grad svararnas egna erfarenheter och de
följande fyra svararnas egna attityder mot och synsätt på olikhet. Två av påståendena hörde löst ihop med
fördomar: bildandet av uppfattningar och generalisering.

9

Antalet svar varierar vid olika påståenden, således har man vid varje påstående separat meddelat hur många svar som har varit
med i analysen.
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Det första påståendet som behandlade ungdomarnas egna erfarenheter löd: i min kompiskrets accepteras
olikhet. 75 procent av pojkarna och 85 procent av flickorna upplevde att olikhet accepteras i deras
kompiskrets. 10 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna var av annan åsikt med påståendet.
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I min kompiskrets accepteras olikhet (Flickor N=784, pojkar N=713), POJKAR, FLICKOR
Figur 9 I min kompiskrets accepteras olikhet (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Följande påstående behandlade på samma sätt som det föregående acceptans av olikhet dock på det sätt
att det inte var direkt bundet till kontexten av en kompiskrets. Flickorna och pojkarna var i sina svar mycket
eniga när det gällde om de fritt fick vara sådana som de är. Ur båda svarargrupperna var över hälften av
helt samma åsikt med påståendet och cirka 80 procent var helt eller delvis av samma åsikt. Av
Ungdomsbarometerns svarare, utan indelning i åldersgrupper eller kön, var 70 procent helt av samma åsikt
med att de fritt fick vara sådana som de är (Myllyniemi 2015).

Jag får fritt vara den jag är (Flickor N=784, pojkar N=710), POJKAR, FLICKOR
Figur 10 Jag får fritt vara den jag är (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)
Det tredje påståendet gick för sin del från ungdomarnas kompiskretsar till att kopplas till en mer omfattande kontext
som kompisarnas hem och familjer och påståendet löd: jag är välkommen i alla mina kompisars hem. 73 procent av
pojkarna och 10 procentenheter fler av flickorna, 83 procent, upplevde att de var välkomna i sina kompisars hem. Av
pojkarna (14 %) var det å sin sida något fler än flickorna (8 %) som på motsvarande sätt upplevde att de inte var
välkomna.

23

Originalrapporten är skriven på finska. För den svenska översättningens riktighet ansvarar Milla Témun
Garpelin]

Jag är välkommen i alla mina kompisars hem (Flickor N=781, pojkar N=701), POJKAR, FLICKOR
Figur 11 Jag är välkommen i alla mina kompisars hem (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Två följande påståenden behandlade acceptans av olikhet med en liten nyansskillnad: det första kartlade
acceptans av olikhet och det andra mer en strävan till att acceptera olikhet. Av flickorna svarade en lika stor
andel (91 %) både att de strävar till att acceptera människors olikhet och att de även gör det, samma gällde
för pojkarna (81 %).

Jag accepterar människors olikhet (Flickor N=779, pojkar N=706), POJKAR, FLICKOR
Figur 12 Jag accepterar människors olikhet (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Jag strävar till att acceptera alla människor sådana som de är (Flickor N=782, pojkar N=713), POJKAR, FLICKOR
Figur 13 Jag strävar till att acceptera alla människor sådana som de är (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma
åsikt)

24

Originalrapporten är skriven på finska. För den svenska översättningens riktighet ansvarar Milla Témun
Garpelin]
Majoriteten av både pojkarna (73 %) och flickorna 82 %) var av samma åsikt med att människors olika
bakgrund är en naturlig del av vardagen och livet, liksom att ingen människogrupp står över andra
(pojkarna 73 % och flickorna 82 %). Av pojkarna var det emellertid lite fler än flickorna som såg på saken på
motsatt sätt. Av dem var ungefär var tionde av annan åsikt om att ingen människogrupp står över andra, av
flickorna var det bara 4 procent.

Olika bakgrunder är en naturlig del av vardagen och livet (Flickor N=775, pojkar N=702), POJKAR, FLICKOR
Figur 14 Olika bakgrunder är en naturlig del av vardagen och livet (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Ingen människogrupp står över andra (Flickor N=778, pojkar N=707), POJKAR, FLICKOR
Figur 15 Ingen människogrupp står över andra (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Två påståenden som framfördes i enkäten behandlade skapande och generalisering av åsikter utifrån
fördomar. Det första av dessa löd: jag skapar inte min åsikt om en annan människa förrän jag har lärt känna
honom/henne. Pojkarnas och flickornas svar var mycket eniga, drygt hälften av de båda grupperna var av
samma åsikt med påståendet och en tiondel av båda var av annan åsikt än påståendet.
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Jag skapar inte min åsikt om en annan människa förrän jag har lärt känna honom/henne (Flickor N=779, pojkar
N=711), POJKAR, FLICKOR
Figur 16 Jag skapar inte min åsikt om en annan människa förrän jag har lärt känna honom/henne (1 = helt av annan
åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Andelen pojkar som svarade att de lätt generaliserar negativa erfarenheter gällande en enskild person till
att gälla en hel människogrupp var en aning större än hos flickorna, där hälften svarade att de inte agerar
så här.

Jag generaliserar lätt negativa erfarenheter om en enskild person till att gälla en hel människogrupp (Flickor
N=778, pojkar N=707), POJKAR, FLICKOR
Figur 17 Jag generaliserar lätt negativa erfarenheter om en enskild person till att gälla en hel
människogrupp (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)
De fyra sista påståendena som behandlade olikhet och acceptans av det närmade sig olikhetens och
acceptansens teman ur en mer samhällelig kontext. Av både pojkarna och flickorna var det nästan 60
procent som var av den åsikten att det finska samhället är öppet för olika slags kulturer. Av pojkarna (16 %)
såg en lite större del än av flickorna (12 %) saken även tvärtom. Lärarna å sin sida såg Finland som en långt
ifrån lika öppen plats, bara knappt 30 procent av dem upplevde att vårt samhälle är öppet för olika slags
kulturer och nästan en lika stor del var av den åsikten att påståendet inte stämde.

26

Originalrapporten är skriven på finska. För den svenska översättningens riktighet ansvarar Milla Témun
Garpelin]

Det finska samhället är öppet för olika kulturer (Flickor N=773, pojkar N=703, lärare N=74), POJKAR, FLICKOR, LÄRARE
Figur 18 Det finska samhället är öppet för olika kulturer (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

En något mindre andel, ungefär hälften, av både pojkarna och flickorna ansåg att man i Finland i allmänhet
förhåller sig accepterande till människors olikhet. Flickorna förhöll sig även en aning mer negativt till
påståendet än pojkarna. En klart större andel av Ungdomsbarometerns hela svarargrupp, ungefär 60
procent, var av den åsikten att man i Finland förhåller sig accepterande till olikhet och bara mindre än en
tiondel av svararna var av annan åsikt om saken (Myllyniemi 2015). Lärarna förhöll sig lite mer skeptiskt än
eleverna till det hur accepterande man är i Finland att acceptera olikhet. Av lärarna var 40 procent av den
åsikten att förhållningssättet är accepterande och en femtedel tyckte inte att det är så.

I Finland förhåller man sig accepterande till människors olikhet (Flickor N=773, pojkar N=703, lärare N=74), POJKAR,
FLICKOR, LÄRARE
Figur 19 I Finland förhåller man sig accepterande till människors olikhet (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma
åsikt)

Flickornas och pojkarnas uppfattning skiljde sig tydligt i frågan om kulturell mångfald är bra för Finland. 59
procent av pojkarna och 74 procent av flickorna var av samma åsikt med påståendet. Av flickorna var det
dessutom klart färre (7 %) som var av annan åsikt än påståendet, medan nästan en femtedel av pojkarna
inte var av den åsikten att kulturell mångfald är bra för Finland. Majoriteten av lärarna (79 %) var av samma
åsikt med påståendet och det fanns egentligen inga avvikande åsikter.
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Kulturell mångfald är bra för Finland (Flickor N=781, pojkar N=709, lärare N=74), POJKAR, FLICKOR, LÄRARE
Figur 20 Kulturell mångfald är bra för Finland (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Knappt hälften av pojkarna (44 %) upplevde att det finns en för stark press på att vara likadan i Finland,
medan över hälften av flickorna (56 %) ansåg att det var så. Av pojkarna ansåg ungefär en tredjedel att det i
Finland inte finns en stark press på att likadan, av flickorna var det klart färre (15 %) som tyckte det. Baserat
på svaren från Ungdomsbarometern upplevde till och med 72 procent att pressen på att vara likadan är
stark hos oss, vilket var klart mer än i den här undersökningen (Myllyniemi 2015). Lärarna såg pressen på
att vara likadan lite starkare än eleverna, 60 procent av dem var av den åsikten att press på att vara likadan
är för stark i Finland.

I Finland finns en för stark press på att vara likadan (Flickor N=773, pojkar N=703, lärare N=74), POJKAR, FLICKOR,
LÄRARE
Figur 21 I Finland finns en för stark press på att vara likadan (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

4.5 Diskriminering
Diskriminering kartlades med fem påståenden på en allmän nivå och tre påståenden i skolkontext.
Utbredningen av egna erfarenheter om diskriminering kartlades i sin tur med tre påståenden.
Det första påståendet löd ”ingen får diskrimineras” och över 75 procent av svararna uppgav att de var av
helt samma åsikt. En liten minoritet av svararna, 5 procent, meddelade dock att de var av annan åsikt med
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påståendet. Av flickorna var de fler, över 80 procent, som var av samma åsikt med påståendet, av pojkarna
60 procent.

Ingen får diskrimineras (Flickor N=782, pojkar N=706), POJKAR, FLICKOR
Figur 22 Ingen får diskrimineras (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Avsaknaden av diskriminering upplevdes viktig av nästan 90 procent av flickorna, av över 80 procent av
pojkarna och över 90 procent av lärarna. Av dem som svarade på Ungdomsbarometern var det hela 99
procent som var av samma åsikt med påståendet (Myllyniemi 2015).

Det är viktigt att ingripa i diskriminering (Flickor N=777, pojkar N=709, lärare N=74), POJKAR, FLICKOR, LÄRARE
Figur 23 Det är viktigt att ingripa i diskriminering (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

En klar majoritet (64 %) svarade att de hade sett diskriminerande behandling, 65 procent av pojkarna och
72 procent av flickorna. Av pojkarna har en något större andel svarat på frågan genom att välja värdet tre,
vilket kan tyda på att man inte är säker på om man sett eller identifierat diskriminerande behandling.
Upptäckande av diskriminerande behandling och ingripande i den behandlas mer detaljerat under
intervjuernas diskrimineringstema (se avsnitt 5.4).
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Jag har sett hur en annan människa har behandlats diskriminerande (Flickor N=778, pojkar N=709), POJKAR, FLICKOR
Figur 24 Jag har sett hur en annan människa har behandlats diskriminerande (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av
samma åsikt)

Nästa påstående löd: det är accepterat att diskriminera människor som redan diskrimineras, eftersom de
har vant sig vid diskriminerande behandling. Majoriteten av flickorna (78 %) var av helt annan åsikt än
påståendet, av pojkarna 58 procent. Både bland flickorna och bland pojkarna fanns det dock även en grupp
som svarade att de var helt av samma åsikt med påståendet.

Det är accepterat att diskriminera människor som redan diskrimineras, eftersom de har vant sig vid diskriminerande
behandling (Flickor N=779, pojkar N=710), POJKAR, FLICKOR
Figur 25 Det är accepterat att diskriminera människor som redan diskrimineras, eftersom de har vant sig vid
diskriminerande behandling (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

När man frågade svararna om de på grund av rädsla för eller hot om diskriminering hade undvikit att fara
till en plats, var pojkarnas och flickornas svar mycket sammanfallande. Ungefär 40 procent svarade att de
inte hade hamnat i en situation där de på grund av rädsla för diskriminering ha undvikit någon plats, men
samtidigt kunde man av svaren tolka att knappt 30 procent av svararna hade upplevt rädsla för
diskriminering. Av ungdomarna som svarade på Ungdomsbarometern svarade ungefär en femtedel att de
hade blivit tvungna att undvika en situation på grund av hot om diskriminering.
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Jag har undvikit att fara till en viss plats på grund av hot om/rädsla för diskriminering (Flickor N=782, pojkar N=704),
POJKAR, FLICKOR
Figur 26 Jag har undvikit att fara till en viss plats på grund av hot om/rädsla för diskriminering (1 = helt av annan åsikt
– 5 = helt av samma åsikt)
De fanns tre påståenden som var direkt kopplade till ungdomarnas skola, varav det första användes för att reda ut den
allmänna atmosfären i skolan och med de andra två redde man ut skolans inställning till och agerande i
diskrimineringssituationer. Pojkarna upplevde att atmosfären i skolan var bra oftare än flickorna och av flickorna var
det i sin tur fler som var av annan åsikt än påståendet.

Vi har en bra atmosfär i vår skola (Flickor N=780, pojkar N=709), POJKAR, FLICKOR
Figur 27 Vi har en bra atmosfär i vår skola (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Om sin skolas förhållningssätt till diskriminering var flickorna och pojkarna delvis av samma åsikt.
Majoriteten (67 %) av svararna upplevde att man i deras skola förhåller sig negativt till diskriminering, men
när det gällde om man i den egna skolan snabbt ingriper i diskriminering, var flickorna och pojkarna inte av
helt samma åsikt. Hälften av pojkarna upplevde att man ingriper snabbt i diskriminering, av flickorna var
motsvarande andel 40 procent. Flickorna var även mer benägna att svara att det inte var så (se även avsnitt
5.4 om ämnet).
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I vår skola förhåller man sig negativt till diskriminering (Flickor N=782, pojkar N=705), POJKAR, FLICKOR
Figur 28 I vår skola förhåller man sig negativt till diskriminering (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

I vår skola ingriper man snabbt i diskriminering (Flickor N=781, pojkar N=704), POJKAR, FLICKOR
Figur 29 I vår skola ingriper man snabbt i diskriminering (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Av lärarna var rentav 80 procent av den åsikten att man förhåller sig negativt till diskriminering i deras
skola, medan 67 procent av eleverna tyckte så (figur 30). Endast en liten minoritet av lärarna, 4 procent,
upplevde att man inte förhåller sig negativt till diskriminering i deras skola.

I vår skola förhåller man sig negativt till diskriminering (Lärare N=74), LÄRARE
Figur 30 I vår skola förhåller man sig negativt till diskriminering, lärare (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma
åsikt)
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Majoriteten av lärarna (69 %) upplevde också att man i deras skola snabbt ingriper i diskriminering, av
eleverna var knappt hälften av den åsikten. Lite mindre än en tiondel av lärarna var delvis av annan åsikt
medan en femtedel av eleverna var av annan åsikt än påståendet.

I vår skola ingriper man snabbt i diskriminering (Lärare N=74), LÄRARE
Figur 31 I vår skola ingriper man snabbt i diskriminering (1 = helt av annan åsikt – 5 = helt av samma åsikt)

Förutom de ovan nämnda påståendena innehöll enkäten ännu tre frågor om diskriminering, som användes
för att utreda svararnas egna erfarenheter. Frågorna är formulerade på samma sätt som i
Ungdomsbarometern 2014-undersökningen (se Myllyniemi 2015). Frågorna besvarades med en fyrgradig
skala: ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge. Påståendena är analyserade med hela svarargruppen för
enkäterna 2, 3 och 4.
När man frågade, har du själv någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad (N=1 531), uppgav 6
procent av svararna att detta hänt ofta och 37 procent ibland. 43 procent av de svarande svarade att de
inte har upplevt att de blivit diskriminerade och 14 procent kunde inte uppge. I Ungdomsbarometern var
frågan formulerad på ett lite annat sätt och den löd: har du själv i något skede av ditt liv upplevt att du har
blivit diskriminerad? Av dem som svarade i åldern 15-19 år (N=627) uppgav ungefär hälften (52 %) att de
upplevde att de hade blivit diskriminerade, 8 procent svarade att de blivit utsatta för diskriminering ofta
och 4 procent ibland. Siffrorna liknar mycket dem som finns i vårt material.
Det fanns inga större skillnader mellan flickor (N=719) och pojkar (N=784) när det gäller erfarenhet av att
bli diskriminerad. 7 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna uppgav att de ofta upplever
diskriminering. 42 procent av flickorna och något färre av pojkarna, 31 procent, uppgav att de hade upplevt
diskriminering ibland. I Ungdomsbarometerns material (N=1 903) var svaren som granskades indelade efter
kön mycket liknande. Där uppgav 8 procent av flickorna (N=929) och 6 procent av pojkarna (N=974) att de
hade upplevt diskriminering ofta och 50 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna svarade att de
hade upplevt det ibland (Myllyniemi 2015).
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Har du själv någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad? (Flickor N=784, pojkar N=719), POJKAR, FLICKOR, Ja,
ofta, Ja, ibland, Nej, Kan inte uppge
Figur 32 Har du själv någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)

Man frågade även eleverna om de själva hade deltagit i diskriminering av andra. Av dem som svarade
(N=1 534) uppgav bara 3 procent att det hände ofta och en knapp femtedel att det hände ibland. 61
procent av dem som svarade uppgav att de inte hade deltagit i diskriminering av andra och en knapp
femtedel kunde inte uppge. Enligt Ungdomsbarometerns material (N=1 903) svarade en knapp tredjedel
(31 %) att de själv hade deltagit i diskriminering av andra (Myllyniemi 2015). I rapporten hade man inte
specificerat fördelningen av ja-svaren mer noggrant i omfånget ofta-ibland, men man kan alltså konstatera
att det i vårt material var ett något färre antal (22 %) som erkände att de deltagit i diskriminering av andra.
När man tittar skiljt på flickornas och pojkarnas svar uppgav en något större andel av pojkarna (N=786) att
de hade diskriminerat andra: 4 procent ofta och 21 procent ibland. Av flickorna (N=719) uppgav 2 procent
att de ofta hade deltagit i diskriminering av andra och 17 procent ibland. Enligt Ungdomsbarometerns
material uppgav sammanlagt 36 procent av pojkarna (N=974) att de ofta eller ibland hade varit med och
diskriminerat andra, av flickorna (N=929) var det i sin tur 27 procent. I vår undersökning var motsvarande
siffror 25 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna.

Har du deltagit i diskriminering av andra (Flickor N=786, pojkar N=719), POJKAR, FLICKOR, Ja, ofta, Ja, ibland, Nej, Kan
inte uppge
Figur 33 Har du deltagit i diskriminering av andra? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)

Med den tredje frågan som kartlade elevernas egna erfarenheter av diskriminering utredde man om
svararen själv hade ingripit i situationen när han/hon upptäckt diskriminering? En knapp tiondel av svararna
uppgav att de ofta hade ingripit i diskriminering när de hade upptäckt sådant och nästan 40 procent ibland.
En knapp tredjedel svarade att de inte har ingripit i diskriminering och 22 procent kunde inte uppge. I
Ungdomsbarometerns material svarade majoriteten (79 %) av 15-19-åringarna (N=627) att de i alla fall
ibland hade ingripit i diskriminering när det upptäckt den, vilket är klart större än den andel som
presenteras i vårt material. Av Ungdomsbarometerns hela svarargrupp berättade 66 procent av flickorna
och 64 procent av pojkarna att de ibland hade ingripit i diskriminering. I vårt eget material uppgav 43
procent av flickorna och 35 procent av pojkarna att de i alla fall ibland hade ingripit i diskriminering. Ofta
uppgav en lika stor del flickor som pojkar att de ingriper i diskriminering.
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Har du själv ingripit när du har upptäckt diskriminering (Flickor N=782, pojkar N=716), POJKAR, FLICKOR, Ja, ofta, Ja,
ibland, Nej, Kan inte uppge
Figur 34 Har du själv ingripit när du har upptäckt diskriminering? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)

När man läser svaren är det bra att ta i beaktande att man vid de svarsalternativen ja, ofta och ja, ibland
inte definierade dessa benämningar för svararna. Svaren ger ändå en riktgivande information om varje
svarares egna erfarenheter.
Vi tittade även på dessa frågor om diskriminering som kartlade egna erfarenheter indelade i årskurser. Det
verkade inte vara någon större skillnad på i vilken grad de som studerar i olika årskurser har egna
erfarenheter om diskriminering. Åttondeklassarna verkade utifrån dessa svar ha något färre erfarenheter
om diskriminering.

Har du själv någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad? (7:e klass N=686, 8:e klass N=507, 9:e klass N=325),
7:e klass, 8:e klass, 9:e klass, Ja, ofta, Ja, ibland, Nej, Kan inte uppge
Figur 35 Har du själv någon gång upplevt att du har blivit diskriminerad? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)

Det fanns inte heller stora skillnader mellan årskurserna när det gällde om de hade deltagit i diskriminering
av andra. Endast i niondeklassarnas svar uppgav något fler att de deltagit i alla fall ibland, ungefär 30
procent av svararna.
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Har du deltagit i diskriminering av andra? (7:e klass N=689, 8:e klass N=506, 9:e klass N=324), 7:e klass, 8:e klass, 9:e
klass, Ja, ofta, Ja, ibland, Nej, Kan inte uppge
Figur 36 Har du deltagit i diskriminering av andra? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)

I den sista frågan om diskriminering kartlade man ingripande i diskriminering och även här var svaren som
granskades per årskurs mycket likadana.

Har du själv ingripit när du har upptäckt diskriminering? (7:e klass N=689, 8:e klass N=506, 9:e klass N=324), 7:e klass,
8:e klass, 9:e klass, Ja, ofta, Ja, ibland, Nej, Kan inte uppge
Figur 37 Har du själv ingripit när du har upptäckt diskriminering? (Ja, ofta; ja, ibland; nej; kan inte uppge)
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5 Intervjuerna
Intervjuerna utfördes i grundskolans högre klasser (7-9) i gruppintervjuer med 3-6 elever indelade per
årskurs, huvudsakligen av två forskare direkt efter workshopen och detta tillvägagångssätt ansågs öka
intervjuernas likformighet gällande struktur och innehåll. Intervjuerna var diskussionsliknande situationer
och de styrdes enligt en i förväg skapad intervjustomme. Intervjuerna var dock individuella och
situationsbundna på det sättet att varje intervju med sina betoningar inte slutgiltigt bestämdes förrän
under själva intervjun med beaktande på de tankar och känslor som kommit fram under workshopen som
föregick intervjun, samt ungdomarnas egna erfarenheter om workshopens temaområden. Allt som allt
deltog det sammanlagt 110 elever i intervjuerna, varav 64 var flickor och 46 pojkar.
I det här avsnittet har behandlingen av intervjumaterialet delats upp i delområden som följer de
huvudteman som användes i intervjuerna. Analysen och tolkningen av intervjuerna för med sig citat från
ungdomarnas funderingar och kommentarer och på så sätt har vi fått med ungdomarnas egen röst i
undersökningens rapportering. Genom intervjuerna fick vi också extra dimensioner till den information som
fåtts från enkäterna, framför allt när det gäller fördomar och diskriminering. Ur intervjucitaten har vi dock
lämnat bort information som identifierar de som intervjuas, såsom årskurs och kön, eftersom dessa inte
ansågs ha någon betydelse för uppbyggnaden av undersökningshelheten.
När man läser de presenterade resultaten (elevernas erfarenheter) och tolkningarna är det ändå bra att ha i
åtanke det som begränsar möjligheten att generalisera detta intervjumaterial. Intervjumaterialet samlades
in på fyra olika orter, varav alla ligger i södra delarna av Finland. Man måste dock konstatera att de som
intervjuades representerar både stora och små kommuner, där det var lite skillnader när det gäller
regionens och skolans kulturella mångfald. Trots dessa skillnader var ungdomarnas synsätt liknande och
man kunde inte skilja ut några avgörande skillnader i synsätten ur materialet i relation till nämnda faktorer.
Intervjuer, särskilt i gruppform, styrs lätt enligt gruppens dynamik och de händelser som föregått
intervjuögonblicket, vilket gör att gruppen antingen kan berika eller begränsa sina medlemmars
berättande. Det har dock konstaterats att samtal om känsliga ämnen måhända till och med skulle kunna
underlättas (till exempel fördoms- och diskrimineringstemat i denna undersökning) när det kan kanaliseras
in i gruppens gemensamma berättande i stället för att det riktas mot den enskilda personen själv. (Bl.a. King
& Horrocks 2010). I varje fall är berättandet som producerades i intervjuerna ett berättande i ett visst
ögonblick, i en viss tid och synsätt ändras lätt när situationer förändras. (Peräkylä 1995).

5.1 Workshop
Intervjuerna startades med en workshoprelaterad diskussion, under vilken man allmänt funderade på
utförandet av workshopen, samt hur viktiga och behövliga de teman som behandlades på workshopen är i
den egna skolan och även mer allmänt. Dessutom erbjöds ungdomarna möjlighet att fritt ge feedback och
eventuella utvecklingsförslag till workshopens arrangörer.
De begrepp och teman som fördes fram under workshopen var huvudsakligen redan bekanta för största
delen av de ungdomar som vi intervjuade. Ungdomarna upplevde att workshoparbetet kompletterade och
preciserade den egna förståelsen. När man funderade över betydelsen av workshopens teman i den egna
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skolkretsen eller även mer allmänt tyckte ungdomarna att det var viktigt att hålla saker framme och
”påminna” om dem. Ungdomarna ansåg att workshopen fungerade som en aktiverare av diskussioner och
tankar i den egna åldersgruppen och konstaterade att det finns ett behov av en liknande verksamhet eller
något som öppnade för diskussioner både bland dem som är yngre än de själva, såsom barn i lågstadieeller till och med daghemsåldern, och bland föräldrar och andra vuxna.
Generellt sett var ungdomarna nöjda med de tillvägagångssätt som användes på workshopen. Framför allt
tyckte man om möjligheten att få delta och samspela, eftersom de upplevdes som motiverande arbetssätt
som avviker från vardagens skolarbete.
”Det var kul när man kan kommunicera med de andra där. Oftast när någon kommer och berättar så då
ska ni bara lyssna och sen sticker han eller hon iväg. Men att där kunde man bygga upp en diskussion.”
”(..) det kändes också ganska speciellt att för första gången så samlas man inte på några stolar och är inte
i några salar. Och vi fick också skriva arbeta i grupper och svara med egna ord. Det kändes riktigt trevligt
när man också hörde andras åsikter.”
”Nå de gav ganska mycket friheter, att i sig så kom de i alla fall inte och kontrollerade mer än bara de där
svaren från oss, så vi skulle ju ha kunnat göra vad vi vill resten av tiden, men vi arbetade ändå, att det är
ganska så där, att man ger ganska mycket ansvar. Men det kanske är helt bra. Alla verkade ändå arbeta
ganska flitigt där.”

Betydelsen av interaktivt arbete kom även fram i konstateranden där det ömsesidiga delandet av
erfarenheter och tankar med elevkamraterna nämndes som en positiv för anammandet av det behandlade
ämnesområdet och den egna inlärningen. Diskussionen upplevdes även ge perspektiv på andras agerande
och beteende.
”Jag tycker att det var ett jätteroligt och så där trevligt sätt att behandla det ämnet och så, att man lärde
sig också mycket av det och fick höra nya saker från människor som man nödvändigtvis inte kände så bra.
Eller från någon annan klass till exempel egna erfarenheter, så då i princip så lärde man känna den
människan lite bättre, att har hon någon gång upplevt någon slags diskriminering eller annat och att skulle
hennes beteende om det skulle ha varit aggressivt på något sätt, att skulle det ha berott på det eller så”
”Och sen tyckte jag att det var väldigt avslappnat, att det var inte liksom vanligtvis så tröttnar elever på
sådant, att det är en person som undervisar babblar och låter inte eleverna bearbeta den där samma
inlärningsgrejen. Se var bra att de gav just sådana här uppgifter och att man fick allas åsikter och alla fick
prata om de sakerna.”

Även de självupplevda berättelserna av workshopens ledare fick ett positivt mottagande och gav
workshopen mer trovärdighet samt uppmuntrade ungdomarna att delta.
”Kommunikation är enkelt när alla liksom de där ledarna berättade egna erfarenheter och vi berättade
våra egna erfarenheter, så man identifierade sig jättemycket, så det var kul och det öppnade också så där
trevligt den där situationen.”
”Ja och sen på sätt och vis var det uppmuntrande när de också berättade om sina erfarenheter.”
”Jag tycker att de var bra valda de där personerna som var och pratade där, för de hade alla någon sådan
här, just att någon ena föräldern hade utländsk bakgrund eller var från något annat land. Det tyckte jag
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var ett bra val att det inte fanns några helt sådana där basfinländare där (..), för det där var mycket mer
trovärdigt så där. Så att om de också hade egna erfarenheter av den här rasismen eller så.”

Som huvudsaklig respons till workshopens arrangörer bildades en önskan om att ledarna under arbetet i
små grupper skulle delta mer jämnt i ungdomarnas diskussioner. Ungdomarna upplevde ibland att en del av
grupperna fick mer uppmärksamhet medan andra blev helt utanför diskussionen med dem från Walter.
”Nå jag tycker att när man funderade på de där svaren i gruppen, så fick ett par grupper frågor om många
saker och sen fick ett par grupper inga frågor alls. Fast det var så att jag inte skulle ha velat säga något
där, men kanske att alla liksom skulle få svara.”

Vid sidan om detta funderade en del av ungdomarna även på grunden till indelningen i små grupper och
framför allt på det att om workshopen här vore lite mer styrd, skulle det möjliggöra att klasserna inom
årskurserna skulle blandas och eleverna skulle ”tvingas” att lära känna parallellklassernas elever, som de
kanske annars inte skulle ha något att göra med. Å andra sidan upplevde en del av ungdomarna att
diskussionen med bekanta elevkamrater gjorde situationen mer fri och öppen.

5.2 Fördomar
I anslutning till fördomstemat funderar vi tillsammans med ungdomarna kring frågor om vad fördomar är
och genom vilka faktorer de själva eller människor i allmänhet kan få fördomsfulla tankar eller antaganden
om människors eller sakers tillstånd och karaktär. Dessutom funderar vi på hur man skulle kunna hantera
eventuella observerade eller uppkomna fördomar eller om man på något sätt skulle kunna undvika eller
förebygga uppkomsten av egna fördomar.
I ungdomarnas samtal riktas fördomarna nödvändigtvis inte automatiskt mot människor i sig, utan
emellanåt började man fundera på saken via lite mer konkreta exempel, såsom mat eller musik. Då kom
framför allt det bekanta och det som man var van med upp till ytan, som å andra sidan också förekommer i
diskussioner om fördomar som riktar sig mot människor, exempelvis som känslor av rädsla inför något nytt,
främmande eller oupplevt. Till denna samma tematik kan man också koppla brist på information och
föreställningar som bygger på ens egna förhandsantaganden.
”(..) fördomar jag vet inte hur det hör ihop vad den vetenskapliga förklaringen är, att en ny sak skrämmer
förstås.”
”Sådana egna uppfattningar som man till exempel bildar om andra människor utan att egentligen ha
någon kunskap om det. Det är liksom en brist på kunskap på ett sätt.”
”Nå innan man ens har bekantat sig med saken ordentligt så drar man någon åsikt om den eller så, att
man tänker att på något sätt redan färdigt, att man nödvändigtvis inte bekantar sig med det först och kollar
att hurdant den är på riktigt.”

Vid genomgången av fördomstemat hittade man många slags källor till uppkomsten av fördomar. För det
första tog man i hög grad fram hur barnet eller den unga lätt kan vara påverkbar för attityder i hemmet och
hos närstående. Det här ämnesområdet kopplades till tanken om barnets begränsade möjligheter att få tag
på andra slags informationskällor eller attityder som avviker från det man är van med hemma. Oftast
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handlade denna slags fördomar om olika slags människogrupper, i synnerhet grupper vars etniska bakgrund
tydligt avviker från majoritetsbefolkningen.
”Nå det kan bli, om till exempel föräldrarna har fördomar, så då kan man i princip lära sig de samma
eller så.”
”Precis som liksom nå det beror lite på, vilken slags uppfostran man har fått. För du vet ju ingenting när
du är liten. Och sen det, att om du får lära dig det, så då har du sannolikt lär du dig det som har lärts ut åt
dig.”
”Ja säkert det, att du grundar din åsikt om till exempel någon viss människogrupp på saker som du lärt dig
hemifrån eller sådant som du hört i din närmaste krets. Eller det kan nu gälla vad som helst som fördomar.
Men att just det även om du inte är säker på den här saken så vet du egentligen inget om det ännu, men du
grundar din åsikt på det som du har hört.”

Även de synsätt som kompiskretsen har upplevdes ha betydelse. Ungdomarna ansåg det vara helt möjligt
att begränsning av de egna åsikterna och tankarna till bara de synsätt som förekommer inom
kompiskretsen kan påverka de egna åsikterna och föreställningarna att bli snävare. Kompisrelationernas
betydelse framhävdes även i resultaten från de rapporterade enkätmaterialen i det föregående avsnittet
där eleverna ansåg att kompisrelationerna hade allra mest betydelse för utvecklingen av vidsynthet. Man
tyckte även att det var möjligt att kompiskretsens starka personligheter skapar en allmän ståndpunkt till
saker, som de andra av någon orsak inte kan eller vill börja ifrågasätta.
”Det märks ju nog att om du har hört både det ena och det andra från kompisarna och så plötsligt fattar
du själv också att oj jag tänker också på det där sättet, fast jag aldrig ens har pratat med den personen
(..)”
”Man märker att om du har hört någonting från någon så då börjar du kanske själv berätta det vidare sen
åt några andra människor. Sådant har hänt ändå, jag kan medge att jag själv också har gjort det.”
”(..) i kompisgäng händer det vanligtvis precis sådant. När det är fråga om en lite starkare person, så
ställer sig många bakom honom eller henne. Många vågar inte stå för den där egna åsikten, utan nickar
och instämmer med den personen att man tycker likadant.

Utöver detta nämnde ungdomarna flera gånger medias roll som bearbetare och riktgivare av allmänna
åsikter och eventuellt även fördomar. Nyhetsförmedling om utlandet eller etniska minoriteter upplevdes
inte vara entydigt neutral och vid diskussionerna kom det tidvis även fram en misstanke om hur även de
egna synsätten och uppfattningarna kan färgas av informationen från media.
”Och sen när man också ser på nyheterna från utlandet vad som händer där, alla de där hemska sakerna,
så att de bra sakerna inte får någon synlighet. Sen kan man börja generalisera därifrån att okej där händer
det en massa sådant där, så finns det något bra där.”
”Och sen syns det mycket i media om det kommer allt möjligt på nyheterna, så blir det en sådan där
fördom mot de människorna.”
”(..) kan liksom presentera den saken i media till exempel på det sättet att man lämnar bort något
väsentligt, så då ses den i en annan dager.”
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Vid funderingar kring hur man talar om saker och människor eller hur fördomarna mot en enhetlig
människogrupp vid en första anblick verkar liknande, förde en av ungdomarna fram sin syn på
användningen av mamu-uttrycket (förkortning av maahanmuuttaja, d.v.s. invandrare) som möjligen
reflekterar den allmänna stämningen mer omfattande.
”Ja och sen finns det också fördomar och det att uttrycket ”mamu” är lite dumt, eftersom största delen av
dem som kallas för ”mamu” är helt riktiga finländare som på inget sätt alls har något med invandring att
göra. Sen är det ändå bara en bråkdel av invandrarna som är mörkhyade. Många är amerikaner och
engelsmän, som ingen stör sig på för de är inte annorlunda.”

När ungdomarna behandlade allt det som presenteras ovan tog de även ställning till hur man till viss del
kan och borde förhålla sig kritiskt till information som fås från olika källor. Exempelvis vill man inte tro på
eller tillägna sig släktingars eller kompisars alla inställningar helt utan ifrågasättande. När man ställs inför
fördomar och något nytt eller främmande i allmänhet, betonade ungdomarna vikten i att skaffa
information och bekanta sig med människor eller saker. Det här kan luftigt tolkas att man hänvisar till att
unga har en förmåga, och oftast även en vilja, till källkritik vare sig det är fråga om växelverkan mellan
människor eller information från en annan källa. Även om ungdomarna på sitt sätt ville stödja sig och tro på
sin egen kritiskhet samt försöka agera fördomsfritt, var de å andra sidan även medvetna om sig själva som
lätt påverkbara personer.
”Just så säger kompisar som inte känner varandra, att jag tycker inte om honom. Sen är jag så att du har
faktiskt aldrig träffat honom, men det kanske lönar sig för dig att först lära känna honom innan du slänger
fram åsikter.”
”Ja alltså det skulle nog löna sig på så sätt att skaffa information och kanske lära känna den där personen
och så. Sen skulle man få egna åsikter och inte de där fördomarna som alla säger.”
”Nej men att till exempel min mormor har en väldigt stark åsikt om att mörkhyade är eller att de liksom är
jätte aggressiva och att de är helt annorlunda än vad ljushyade är. Så det har inte på något sätt styrt mitt
beteende eller så.”
”Så jag märkte i alla fall att jag kunde tänka på ett visst sätt om någon människa, när jag inte hade
bekantat mig, så sedan tänkte jag så att på riktigt så vet jag ju inget om honom, så på det sättet att det
lönar sig att lära känna personen först. Eller så att nog kan man ändå också påverka dem. Fast det är inte
ens alltid så lätt att fatta att man är fördomsfull.”

I allmänhet visade ungdomarna alltså förståelse för hur och var fördomar eventuellt uppstår. Av
framställningen kom det även fram att ungdomarna inte i princip anser sig vara immuna mot omgivningens
stereotyper som styr fördomar. Allt som allt konstaterades att fördomar, deras uppkomst, observation och
påverkan på dem på många sätt är utmanande saker och ungdomarna uppträdde både mer medvetna om
saken och mer vidsynta i sina inlägg än de var i verkliga livet.

5.3 Olikhet, likhet – acceptans av olikhet
En väsentlig del av Kytke-workshopverksamheten bygger på tanken om att acceptera olikhet och i
workshoparbetet framhävs detta till största del med behandling av växelverkan mellan kulturer och
kulturell mångfald. I workshopen väcks deltagarnas tankar om att respektera alla människor och behandla
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dem likvärdigt. Diskussionerna som fördes i workshoparna kan tolkas som att de även mer omfattande
behandlar människors centrala olikhet, eftersom skolvärlden och elevernas kompiskretsar bildar en
flerdimensionell mötesplats för olika kulturer, där kärnan i att vara olika inte nödvändigtvis mest byggs
genom variationen av etniska bakgrunder – hemmen som egna gemenskaper skapar egna mikrokulturer,
som leder till att det uppstår olika kulturella möten inuti skolan.
En undersökande bakgrundstanke är att om man observerar och upplever olikhet så finns det sannolikhet
även faktorer som fastställer likhet, genom vilka olikhet uppstår i vissa situationer och omgivningar. I
intervjuerna förde denna synvinkel fram frågor om vad olikhet och likhet är, alltså vilka saker som i
ungdomarnas samtal lyfts fram som definierande för olikhet eller likhet och hur man förhåller sig till dessa
saker hos sig själv eller hos medmänniskor. Funderingar om tematiken kring olikhet-likhet kan ses som ett
underlag för teman som behandlar diskriminering, eftersom framför allt en viss likhet eller olikhet verkar
skapa känslor, behov och förhoppningar av tillhörighet och icke-tillhörlighet.
Ungdomarna närmade sig temat olikhet ofta genom att benämna rätt så konkretiska faktorer, men även
genom att ge mer flerdimensionella definitioner. Allmänt framträdde det att någon eller något är olika som
avvikelse från en större grupp. I denna kontext skapade man stundvis en dikotomi, på axeln majoritet och
minoritet, och det som i sin tur bildar majoriteten eller minoriteten kan definieras på olika sätt i olika
kontexter.
”(..) olik hör i allmänhet till minoriteten och därför är det, att det inte finns så många av dem, så då lyfts
det på något sätt fram på sätt och vis.”
”(..) är inte sådan som största delen av människorna. Tillhör inte gruppen. Någon som är annorlunda än
någon grupp.”
”Olikhet är det sätt som man skiljer sig från varandra. Alltså människor liksom (…) är olika varandra.
Men när människan inte vet något om den andra, tänker också på den som ett hot ibland, eftersom hon ser
att denne har exempelvis en annan etnisk grupp eller inte ens tillhör exempelvis [den egna] klassen [i
skolan]”
”(..) visst är människan en ganska social figur, så hellre vill man till exempel vara likadan än olika. Om
det inte i stället är en grupp olika, som är likadana som du, så då är du åter likadan i bland dem.”
”Det är på så sätt, att många människor har ett behov av att få människor i någon slags fack, så att du på
något sätt underlättar ditt liv med det att du sätter in människor, att ja de där hör dit och de här hör dit. (..)
nå olikhet kan definieras väldigt brett, att man kan tänka, på vilket sätt olika. Alla människor är olika som
individer. Men sen just de här etniska bakgrunderna, sen just det här medborgarskapet och just utseendet
de är alla sådana här som kan definieras. Men det är just, att åt vissa saker kan du inte göra något åt. Du
kan inte göra något åt din etnicitet och din nationalitet. De är sådana saker, som man inte kan påverka.
Och sen är det ett ganska lustigt drag hos människor, att man på något sätt måste dela in sig i ett fack (..)”

Till konkreta exempel räknades faktorer som lätt kan observeras, såsom utseende i allmänhet eller
noggrannare definierad en viss stil som man beskrev bildas av klädsel, hår- eller sminkstil. Därutöver kan
man å sin sida anse att etnisk bakgrund, som redan tidigare togs upp, hör till detta kännetecken för olikhet
som bildas av yttre faktorer.
”Likadana kläder eller likadant utseende. Samma klädstil.”
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”(..) jag är vithyad och han här är till exempel mörkhyad. Det är exempel på olikhet.”
”(..) Nå om man funderar på det där ur liksom ungdomars synvinkel, så nog räknas olikhet ganska ofta till
det att du inte klär dig till exempel på samma sätt som alla andra. Du följer inte de trenderna eller lyssnar
inte på samma slags musik eller så.”

I diskussionerna lyfte man även fram saker som har med personlighet, åsikter och tankesätt att göra och
som upplevs som sådana faktorer som skapar olikhet i umgänge med människor. Här ingick även
familjebakgrund och uppfostran hemifrån, som en egen kulturell kontext för var och en. I en diskussion
funderade man framför allt på uppfostrans roll på två olika sätt, man tog fram hur hemmets attityder
eventuellt relaterar till färdigheter att möta olikheter. Lite generaliserat skulle man kunna tolka att det är
fråga om sådana faktorer som påverkar ungdomarnas ömsesidiga umgänge och framför allt hur det
fungerar eller inte fungerar.
”Annorlunda personlighet. Om personen har en annorlunda personlighet, kan hon anses vara konstig.”
”En annorlunda tankevärld är säkert den största orsaken eller om man till exempel har en annan moral
eller något sådant, så då är man kanske man skiljer sig så där mest i sitt beteende.”
”(..) den här rasismen mot andra, så det måste man lära barnen ända från att de är små, att man inte
skiljer sig från andra (…) Och om föräldrarna har en egen åsikt, så lönar det sig att låta det stanna inom
sig själv liksom någonstans djupt inne. Men barnet ska själv välja det man intresserar sig för, och
föräldrarna ska inte berätta vad man borde och inte borde.”
”[kommentar till föregående] Jag är i själva verket lite av annan åsikt om det där. Det är bra att lära barn
att vi är olika. Och det är också helt sant, att olikhet liksom just är en rikedom och olikhet är en bra sak, så
jag tycker att man ska lära på det sättet och inte tänka så att ja, ni är alla likadana. Utan man lär ut att
alla har samma värde, men att man är olika.”

I flera diskussioner ansågs olikhet vara en rikedom och ungdomarna tyckte det var viktigt och önskvärt att
alla skulle få, våga och kunna vara sig själv, oavsett om det betyder att man så kallat följer mängden eller
marginalen. I uppställningen olikhet-likhet nämndes även rädsla för olikhet och det grupptryck att vara
likadan som uppstår – att göra saker eller vara av samma åsikt för att få vara med i en grupp. Likhet eller
strävan efter den visade sig inte alltid vara en positiv sak. I funderingarna kom det tydligt fram att strävan
efter likhet, som här även framträder som grupptillhörighet eller överdrivet sökande av acceptans från
andra, inte borde få påverka individens egen personlighet och uttryckandet av den på ett sätt som styrs
utifrån. Detta visar sig dock tidvis vara en utmaning bland ungdomar.
”Mycket enklare att vara likadan som andra, än att vara olika.”
”Ändra på utseendet. Försöka bevisa att du är lika bra som dem genom att till och med göra dumma
saker”
”(..) människor borde mer berätta sin egen åsikt föra fram, att de inte alltid går så som andra tänker. De
är helt lika bra människor ändå, även om de tänker annorlunda. Men det är nu, att grupptrycken är så
stora nuförtiden.”
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”Nå på så sätt att om det är något gäng. Sen finns där en person som till exempel klär sig olika och ser
annorlunda ut och han kanske kommer från ett annat land (..) Sen kan vissa tänka att det är en dålig sak
att man är olika. Jag tycker att det bara är bra, om man är annorlunda än andra.”
”Alltså de flesta människorna är ju olika. Eller alla människor är olika, men jag känner att det för det
mesta är den där s.k. lilla gruppen, som styr det och sen försöker alla efterlikna dem. På sätt och vis att
man inte vill skilja sig ur mängden, så då är de likadana.”
”Alltså om likhet (..) du växer upp i en viss familj, du har den där vissa atmosfären, där du växer upp och
du har kompiskretsar, så det är klart att man tar efter det på så sätt, att aha så här kan man klä sig, så här
kan man tala, så här kan man bete sig. Sådana här saker kan man göra och sådana här kan man inte göra.
Sen kan det bildas till en sådan där på sätt och vis, om man själv inte kan bilda åsikter åt sig själv så här
ensam och sen kommer det bara intryck från andra, så då börjar man jättelätt bli likadan som andra och
så.”

Generellt sätt byggde likhet och olikhet i ungdomarnas samtal på samma faktorer beroende på om
egenskapen tillhörde den rådande majoritetskategorin eller på motsvarande sätt i en minoritet eller mindre
grupp som uppstod i en viss kontext. Indelningen ansågs dock inte så här enkel, utan en avvikelse från den
större gruppen kunde även ge tillträde till en accepterad grupp av olikhet, särskilt om denna olikhet bildade
en egen liten grupp inuti en bredare gemenskap utan att ändå helt och hållet ligga i marginalen.

5.4 Diskriminering
I anslutning till diskriminering diskuterade vi om diskriminering som ungdomarna hade observerat. Till
diskussionsteman räknades även ingripande i diskriminering på så vis att hade ungdomarna själva någon
gång ingripit eller tänkt ingripa och borde vuxna ingripa eller hade vuxna ingripit i diskriminering som de
sett mellan ungdomar antingen i skolan eller i andra omgivningar.
Bland ungdomarna verkade diskriminering, diskriminerande beteende och mobbning vara bekanta
fenomen för alla, i alla fall på något plan. Ibland var diskriminerande behandling inte uppenbart på så vis att
det skulle vara entydigt enkelt att uppmärksamma eller känna igen, även om man var medveten om dess
existens. Och ibland var fallen i sin tur tydligt märkbara och riktades mot egna kompisar eller närstående.
Att lägga märke till diskriminerande behandling orsakar att man mår dåligt, kanske får man en känsla av
orättvishet och funderar på hur man kan ingripa på något sätt. Att gå emellan i situationen är emellertid
inte så självklart, utan tanken om ingripande kan väcka oro eller rädslor om att man genom att ingripa i
situationen själv också blir utsatt för diskriminering. Å andra sidan kan det också finnas andra sätt att
ingripa i situationen än att direkt gå emellan. Man kan även på andra sätt försöka beakta den unga som
blivit utsatt för diskriminering och på det här sättet visa denne uppmärksamhet. I vissa situationer kan
dessutom den egna åldern i förhållande till mobbarnas begränsa de upplevda möjligheterna att agera.
”Nå, jag har aldrig själv stött på en sådan här situation, att någon skulle ha blivit diskriminerad, för ja
oftast så är ju diskriminering just sådant, att man egentligen inte märker det. Om du liksom, jag har till
exempel aldrig märkt i skolan heller, att någon skulle ha blivit diskriminerad. Men jag vet ändå att några
har blivit diskriminerade.”
”Jag har nog inte sett så mycket ingripande alls, att någon skulle ha ingripit i diskriminering. Nog känner
jag ibland att jag skulle vilja ingripa. Sen kommer det emot igen, att hur reagerar kompisgänget på det.”
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”Nå jag har ingripit i mobbning och diskriminering många gånger. Och många gånger har jag till och
med blivit utsatt eftersom att jag liksom har försvarat flera kompisar. (..) Men man kan lätt, om någon blir
diskriminerad i skolan, så det att du till exempel går och säger hej och är med honom i fem minuter, så det
kan på riktigt underlätta hans liv, att där mår han bra av det, att någon har märkt honom.”
”Nå jag sa redan där om det att min bror har blivit mobbad och liksom diskriminerad i sex år. Han gick
med mig i samma skola i ett år (..) så han gick här i nian då när jag gick i sjuan. Visst såg jag det också
diskrimineringen av honom, men jag vågade inte riktigt själv ingripa i det, för sen var jag också rädd för
att då börjar man diskriminera mig också, (..) eftersom min bror också diskrimineras. Men sen ingrep
mina föräldrar i det och sen slutade det efter nian, när han kom till gymnasiet.”

Till diskrimineringen kopplades även egna erfarenheter. Att ingripa i diskriminering känns naturligt bra och
andras stöd har upplevts vara viktigt. Saken verkar ändå inte vara så tydlig i det avseendet att tacksamhet
för stödet på känslonivå kan vridas i en besvärligare riktning när det gäller diskrimineringen. Det är också
möjligt att långvarig mobbning leder till att man får en sorts stämpel som diskriminerad. Då kan metoder
för att få det att sluta vara utom räckhåll, även om det finns initiativ och vilja.
”Nå jag har själv varit utsatt för diskriminering. Och då ingrep min bästa kompis i det. Se var jättetrevligt
det hjälpte. Det är bra att man ingriper i det, men ibland det att man ingriper i det är kanske inte det i sig,
det är en bra sak, att man ingriper och så. Men ibland kan det för den personen som blir diskriminerad sist
och slutligen vara en mer skadlig sak ändå.”
”Jag tror inte att de där mobbarna heller förstår vad de gör. För dem är det en rolig vits, men sedan när
man hör den där roliga vitsen dag ut och dag in, så är det inte så roligt längre. Liksom visst försökte mina
föräldrar göra någonting. Jag var hos kuratorn, jag var hos psykologen och mina föräldrar försökte i alla
fall sitt yttersta, men det hjälpte bara inte, för den där uppfattningen som var inrotad i dem den kan inte
förändras. Visst försökte vi sedan komma därifrån sälja lägenheten, men den var så stor, så det tog många
år innan jag ens kom därifrån.”

Om företeelsens komplexitet talar även det sin egen historia att mobbarna inte helt entydigt kan stämplas
som de enda skyldiga. Visst upplevs diskriminering eller mobbning som fördömd företeelse i sig, men å
andra sidan tolkas eventuella andra orsaker i bakgrunden, som är separata från själva
mobbningsincidenten. Med andra ord försöker man förstå och förklara mobbaren och dennes beteende
genom vissa händelser eller omständigheter i mobbarens och den mobbades relation som är separata från
situationen, såsom följande urval ur en diskussion under en intervju påvisar.
”[elev 1] Ja precis man borde påminna dem, att det är inte den andres fel att du har en dålig dag eller att
hon är annorlunda eller allt annat heller.
[elev 2] Man borde kolla med den där mobbaren också, att har hon jobbigt på något sätt.
[elev 3] Ja, att man inte utgår från det att mobbaren är roten till allt det onda. Aldrig.
[elev 1] inga beskyllningar, utan att man borde ta det på allvar.
[elev 2] Ta reda på vad det kan bero på innan man börjar trycka ner till marken, att du är mobbaren du är
den onda.
[elev 1] Det är klart att den där mobbaren gör fel, men för det mesta finns det ändå en orsak och hon har
ett motiv, varför hon gör det.”

När man funderade på skolans atmosfär och lärarnas roll som en del av skolgemenskapen framför allt när
det gäller att upptäcka diskriminering och ingripa i det, ifrågasatte ungdomarna lärarnas möjligheter att
agera och ingripa i situationer. Ungdomar som går på högstadiet upplever att de vuxnas värld och
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förståelse av de ungas värld och verklighet inte räcker för att identifiera diskriminering eller mobbning.
Därutöver kom det även fram tvivel om hurdana färdigheter och medel lärarna har för att ingripa i sådant
umgänge mellan elever som eventuellt placerar sig i en så att säga grå zon mellan välmenande sporadiskt
retande och beteende som upplevs som mobbning.
”De där vuxna ser ju inte nära på allt som händer till exempel före lektioner eller på raster eller annars.”
”Lärarna är på inget sätt inne i elevernas värld, så de har jättesvårt att märka, även om det vore jätte
tydligt. (..)”
”Jag har en gång märkt att en av lärarna märkte det utan att någon hade berättat om det för henne. Men
det är inte så ofta de märker det. Men om de märker så ingriper det också i saken. Eller om man berättar
åt dem om det.”
”Ja och man uppfattar inte just att är de kompisar på riktigt och skoja de på skämt, eller är det på riktigt
så att de skäller på varandra så där helt med avsikt, att det är jättesvårt att märka.”
”Och sen ibland kommer det en sådan där liksom kanske nödvändigtvis inte längre när man går på nian,
men då när man gick på sjuan eller sexan, så fick man en sådan känsla att nå pojkar är pojkar eller så att
nå flickor gör sådant där ändå.”
”Så det kan också vara den där grejen, att sen när man skämtar omkring just sådant där brottas och så, så
vet inte de vuxna längre om det är på skämt, eller är det inte, så ids nu gå dit hela tiden att släpp honom
släpp. Vi leker bara. Nå okej då. För sen när det händer på riktigt, så då tänker de att jaha de leker där jag
ska nu inte gå och ingripa i det.”

Trots sina tillfälliga tvivel återspeglas en erfarenhetsbaserad tillit och tro i ungdomarnas samtal på att
lärarna ingriper i orättvis behandling. Ungdomarna funderar ändå över vilka av lärarna de skulle kunna
närma sig när det behövs och att vara bekant med läraren verkar sänka tröskeln till ömsesidig växelverkan i
frågor kring diskriminering och mobbning.
”Alltså jag tycker att man ingriper helt bra här i skolan och jag tycker inte att vi har hemskt mycket, i alla
fall inte något synligt (..) det är en helt bra atmosfär i vår skola, att vi har inte hemskt mycket behövt
ingripa i sådana där rasism diskrimineringsgrejer.”
”Ja och jag tycker att det [i vår skola] nu är så att om man säger något om det, så ingriper man nog”
”(..) även här i skolan finns det alla stödelever och sen finns det lärare klassföreståndare och de här de
ingriper i alla fall jättebra”
”Och det vet jag att här nog finns några lärare som på riktigt ingriper i saken. Sen vet jag de lärarna, så
till dem skulle jag då gå och berätta, om jag såg sådant eller om jag själv råkade ut, så finns det några
som man på riktigt kan berätta för.”

När ungdomarna funderade på skolvärlden hade de flera olika synsätt på hur man skulle kunna bygga upp
en diskussionsvänligare och mer öppen atmosfär där man bättre kunde identifiera och ingripa i
diskriminering. Ungdomarna upplever inte att all verksamhet i princip borde vara lärarstyrd, utan
ungdomarnas eget deltagande och möjlighet till kamratstöd visade sig vara en metod att sänka tröskeln för
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att uttrycka oro. Från vissa intervjuskolor lyfte man även fram stödelevsverksamheten, som har en roll i
vilken man ser utvecklingsmöjligheter ur ett perspektiv som för lärarnas och elevernas samarbete närmare.
”Visst skulle de [lärarna] ibland kunna fråga till exempel om hur det går. Om man till exempel har märkt
att man kanske är ensam ibland eller något, så att man till exempel frågar ibland, att är allt helt ok. För
det är lite svårt så där, när de bara undervisar och sen går i väg och vi går i väg, så på det sättet är det lite
svårt”
”Och jag tycker att det skulle just bra, att man skulle ha sådana här bara att man talar på lektionen just
om de här olikhet och just sådan diskriminering eller sådant, så att man inte bara sen om det uppstår en
sådan situation, så då börjar man reda ut det. Utan så att man redan på förhand försöker, att folk skulle
lära sig eller så jag vet inte riktigt.”
”Så det där sedan när nu till exempel nians stödelever så de skulle kunna ta de här yngre elevernas till
exempel diskrimineringsfall i egna händer eller så, att de kunde sköta dem. Då skulle lärarna inte heller ha
så mycket. Men sen skulle man förstås ändå vara tvungen att meddela en lärare om det och att han eller
hon då kan följa situationen, hur det går. Sen om det inte fungerar alls, så några vuxna dit. Eller visst
skulle det också kunna finnas sen en vuxen där i utredningssituationen och så. Men så att det inte skulle bli
en stor belastning för lärarna, för de orkar aldrig sätta sig in i saken ordentligt.”

Allt som allt visade sig diskriminering, upptäckt av och ingripande i den vara en mångdimensionell och
komplex fråga i ungdomarnas diskussioner. Diskriminering som en företeelse förekom som en verklig del av
ungdomarnas vardag och att närma sig den på ett konstruktivt och förebyggande sätt visade sig vara en
utmaning. I huvudsak använde de intervjuade elevernas skolor i alla fall några metoder för att ingripa i
diskriminerande behandling av elever. Ändå är diskriminering en sak som man i skolorna borde fästa mer
uppmärksamhet på och även undersöka olika slags samhälleliga sätt att upptäcka och ingripa som
engagerar både lärare och elever.

6 Avslutningsvis
I den här utredningen om Walter rf:s Kytke-workshopar har vi tittat på workshopverksamheten med
externa ögon. Ett sådant här förhållningssätt kan som bäst göra objektets egna verksamhets kärnbudskap
klarare även för aktörerna själva. Det kan även möjligtvis leda till att verksamhetens betydelse förstärks
och att man får en mer omfattande insikt om den. Vårt utredningsintresse har varit att skapa förståelse för
åt vad workshopen visar sig som en egentlig verksamhet och deltagarnas upplevelse. Vad verkar vara det
centrala budskapet och hur upplevs det i skolvärlden. Vi har även gått på djupet med deltagarnas
uppfattningar och berättelser om workshopens centrala teman. Vid sidan om detta har man strävat till att
bygga sig en uppfattning om hur ungdomar i högstadieåldern vanligtvis ser det tematiska kärnområdet som
Walter rf genom sin workshopverksamhet vill främja. Här beaktar man även ungdomar som inte deltog i
workshopen. Nu lyfter vi fram centrala observationer som vi har gjort via enkäter och intervjuer.
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Allmänt tolkat avspeglas Kytke-workshoparna i vår undersökning som en betydelsefull verksamhet. Det
centrala i själva workshopen blir begreppen rasism, medborgarskap, nationalitet, diskriminering och
utlänning. Baserat på enkäterna, de som tillgodogör såväl förändring som jämförelseuppsättning, hade
elevernas självuppskattade förståelse för ovannämnda begrepp ökat. Vid sidan om detta leder
workshopverksamheten idén om vidsynthet och i Walter rf:s material som riktar sig till lärarna och som är
en del av det erhållna undersökningsmaterialet, beskrivs en vidsynt person med orden ”strävar till att vara
positivt nyfiken på nya människor och situationer”. I vår enkät visade det sig att begreppet vidsynthet var
det svåraste att förstå både för elever och för lärare. Vidsynthet är alltså i princip ett av de paraplyteman
som styr workshopverksamheten, även om den inte togs fram på begreppsnivå på workshoparna under
våren 2015. Vår undersökningsgrupp anser att den andra, implicita, styrande tanken i Kytkeworkshopverksamheten, som i den här rapporten även har lyfts upp på rubriknivå, är acceptans av
individuell olikhet. Det här ser ut att koncentreras i diskussionerna som förs på workshoparna. I och med
Walter rf:s verksamhet förmedlas diskussionsteman till skolorna som upplevs viktiga både bland eleverna
och bland lärarna. Det som är intressant i den här upplevelsen av diskussionens betydelse är att båda
svarargrupperna ansåg att behandling av ämnet var viktigare för andra medlemmar i skolgemenskapen än
för dem själva. Dessutom skulle de ungdomar som vi har intervjuat önska att diskussionen även fördes
bland dem som är yngre och äldre än de själva. Som en slags liten, men i sig betydelsefull sak från
workshopverksamheten kan man ännu konstatera att de tillvägagångssätt som avviker från det vanliga
skolarbetet har redan i sig en betydelse. Ungdomarna ansåg att redan det att man i stället för pulpeter satt
på golvet och var i ett gemensamt utrymme med eleverna från parallellklasserna var viktigt. Ungdomarna
upplevde även det annorlunda att svaren på gruppuppgifterna inte ”kontrollerades”. Detta förmedlades till
dem som att workshopens ledare gav dem ansvar och tillit i verksamheten, vars bärande verksamhetstanke
löd ”det finns inga fel svar”. Dessutom upplevde ungdomarna att det var betydelsefullt att få sin röst hörd
både inom de små grupperna och bland hela workshopens deltagare. För dem var det viktigt att själv få
dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt få höra andras uppfattningar.
Walter rf:s Kytke-workshopverksamhet riktar uppmärksamheten mot tre centrala delområden som
förekommer i umgänge mellan människor: olikhet och dess acceptans, fördomar och diskriminering. Dessa
faktorer är väsentliga när man funderar på välmående på individ- och samhällsnivå. Dessutom lindar de
ihop sig och man kan tolka att de bildar samspelskedjor som främjar eller hindrar varandra. Olikhet och
dess motsatspar likhet skapade rikligt med diskussioner. Även om alla i princip är olika och olikhet upplevs
som en rikedom, verkar det kopplas till många faktorer som utmanar människans mod. Som mest
omfattande definierades olikhet som en individ eller grupp som avviker från en större grupp. I och med det
här verkar det, när olikhet upplevs gälla en individ eller en grupp, bestämmas av resultaten av växelverkan
mellan de ifrågavarande människorna och omgivningarna. Majoriteten av ungdomarna som svarade vår
enkät upplevde att man i deras kompiskrets accepterar olikhet och att de fritt får vara precis sådana som de
är. Därutöver svarade även huvuddelen av ungdomarna att de accepterar människors olikhet och i en stor
del av svaren ansågs människors olika bakgrunder vara en naturlig del av livet. Vid sidan om detta visade
vår enkät hur det finska samhället för ungdomarna föreföll vara något som huvudsakligen är öppet för olika
slags kulturer, medan lärarna inte såg vårt samhälle som en öppen plats. En större del av flickorna än
pojkarna uppfattade att kulturell mångfald är bra för Finland. Samtidigt upplevde flickorna starkare än
pojkarna den press av att vara lika som råder i vårt samhälle. Pressen av likhet i form av medlemskap i en
grupp kom även fram i intervjuer, där man å ena sidan uppskattade att framföra individuella drag och vara
sig själv, medan man å andra sidan var rädd för att bli stämplad som för annorlunda och för att hamna
utanför gruppen. Strävan efter att vara lika i form av strävan att bli eller förbli medlem i en grupp och att
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agera under grupptryck sågs som faktorer, genom vilka individens egna kritiska tänkande och
uppskattningsförmåga kan försvagas, vilket kan leda till att det skapas en gynnsam grogrund för bildande av
fördomar.
Vi satte oss djupare in i fördomar, samt uppkomsten och identifieringen av dem genom intervjuerna.
Ungdomarna hade en rätt så flerdimensionell uppfattning om vad det var fråga om när det gällde fördomar
och hur de eventuellt blir en del av tänkandet. Allmänt konstaterades att bristen på information eller
begränsning av informationstillgång till vissa källor begränsar människans förmåga att bilda och uppskatta
uppfattningar om den omgivande världen, dess företeelser och människor. Ungdomarna betonade vikten
av att bekanta sig med människor och sätta sig in i saker för att bygga upp egna åsikter. De konstaterade
även det är en risk för det egna kritiska tänkandet att binda sig till en viss grupp och ett grupptänkande eller
-beteende. (Jmf Solares & Liebkind 2012.) I tolkningen av intervjuerna kan man alltså observera enhetlighet
med den definition för fördomar som finns i Walter rf:s material som är riktat till lärare: ”en uppfattning om
en sak eller ett objekt som har bildats utan närmare stiftande av bekantskap”. I samtalen hos de ungdomar
som vi intervjuade såg man att fördomar lätt bildades hemma genom familjens eller andra närståendes
attityder. Över huvud taget såg man den sociala växelverkans krets där människan fungerar som en
potentiell miljö som bildar, stärker och upprätthåller fördomar. Att identifiera fördomar, hos sig själv eller
hos andra, ansågs i alla fall inte vara självklart. Även om de ungdomar som vi intervjuade huvudsakligen
uppskattade sig själva lite mer vidsynta än i verkligheten, antog de ändå inte att de var immuna mot
tänkande eller beteende som baseras på fördomar. (Jmf Solares & Liebkind 2012.) En intressant företeelse
som kom fram i vår undersökning var media och det samband till bildandet av fördomar som dess
förmedlade information förmodas ha. I intervjuerna nämnde ungdomarna flera gånger media som
bearbetare och riktgivare av allmänna åsikter och eventuellt även fördomar. När ungdomarna funderade på
medias roll förstod de själv också hur de egna synsätten och uppfattningarna kan färgas av information som
produceras av media. Vid sidan om detta kom mediernas påverkan fram i enkätmaterialet: de samlade fler
svar än skolan när man frågade eleverna om vilka faktorer som påverkade utvecklingen av vidsynthet. I
lärarnas svar var däremot mediernas betydelse på utvecklingen av vidsynthet väldigt liten.
I Ungdomsbarometern 2014-undersökningens enkät beskrevs diskriminering för svararna på följande sätt:
”diskriminering innebär att en person eller en grupp behandlas ojämlikt utan acceptabelt berättigande till
exempel på grund av kön, ålder, religion, handikapp, sexuell läggning, etniskt ursprung eller annan orsak
som hör ihop med personen. Även exempelvis mobbning kan alltså vara diskriminering.” (Myllyniemi 2015.)
Diskriminering kom fram från våra material som en äkta och existerande samt flerdimensionell företeelse.
Ungdomarna har lagt märke till och själv upplevt diskriminering och utifrån våra intervjuer verkar
diskriminering, diskriminerande beteende och mobbning vara bekanta fenomen för alla bland ungdomarna.
Samma sak kan man observera utifrån vårt enkätmaterial, rentav 42 procent av flickorna och även 31
procent av pojkarna svarade att de i alla fall någon gång har utsatts för diskriminering. Över huvud taget
förhöll sig flickorna enligt våra enkäter något mer negativt till diskriminering än pojkarna och ingripande i
sådant ansågs enhälligt vara viktigt såväl i flickornas som i pojkarnas svar. Av flickorna svarade en något
större del att de hade sett diskriminerande behandling. De ungdomar som vi intervjuade förde med sig nya
dimensioner för att upptäcka diskriminering och möjligheter att ingripa i den. Diskriminering som en
företeelse verkar vara svår att identifiera. Särskilt i skolvärlden upplever ungdomar att de vuxnas värld i
skolan är avskild från den egna och de funderar generellt på lärarnas möjligheter att upptäcka
diskriminerande behandling bland eleverna. Detta är såtillvida inget överraskande. Ungdomarna är inte
själva heller alltid säkra på om de tolkar saker rätt, eftersom det ibland är svårt för en utomstående att dra
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en gräns mellan verklig mobbning, diskriminerande behandling eller välmenande retande som är en del av
ungdomars beteende. Från upptäckten av diskriminerande behandling är det dock en lång väg till att
antingen läraren eller den unga själv ingriper i situationen. En faktor som kan vara ett hinder för att ingripa
är rädsla för att även själv utsättas för diskriminering. Visserligen upplevs det inte alltid heller att ett
ingripande hjälper situationen, utan ingripandet kan ha helt motsatta följder än man tänkt sig. Allt som allt
framträder diskriminering som en utmanande företeelse ur skolgemenskapens synvinkel och generellt kan
man summera att ingripande i diskriminering alltid förutsätter att man upptäcker och identifierar den och
att människor även skiljer sig åt från varandra när det gäller mottaglighet att identifiera diskriminering och
dess olika former (Myllyniemi 2015). Ungdomarna ansåg ändå att man skulle kunna öka samarbetet mellan
lärare och elever ännu mer när det gäller att förhindra, upptäcka och ingripa i diskriminering. Framför allt
genom att stärka stödelevsnätverket kunde man skapa mer så kallade alternativ med låg tröskel för att
berätta om diskriminering som riktas mot en själv eller en kompis.
I ljuset av den här undersökningens resultat verkar det finnas en plats samt behov i skolvärlden för ett
liknande arbete, som tidigare i texten beskrevs som proaktivt och som Walter rf utför genom sina Kytkeworkshopar. Kytke-verksamhetens viktigaste behållning kommer fram via växelverkande erfarenheter och
informationsdelning i workshoparna, som skapar en tankeväckande inlärningssituation. Även om vissa av
workshopens delområden ibland kändes bekanta för ungdomarna, framför allt när det gällde dem själva,
upplevdes samtalen på skolgemenskapsnivå om de teman som man gått igenom på workshopen som
viktiga sätt för att föra fram eller påminna om saker.
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