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Förord 

I en väldigt ny och ovan situation som detta varit, hade arbetet inte varit möjligt att genomföra 
om det inte varit för ett antal personer som bidragit med mycket värdefull hjälp. Jag är väldigt 
tacksam för de fyra pedagoger som tog sig tid att delta i min studie, och därmed också bli till 
grund för arbetets resultat. Stort tack även till min handledare Eva Granlund, som gett mig 
många nya tankar och insikter under arbetets gång, samt varit till stor hjälp när det kommit till 
utformningen av arbetet och den språkliga biten. Den hjälpen har varit av ytterst stor vikt de 
gånger när jag kommit in på fel spår, eller de dagar när idéerna helt enkelt tagit slut. 

Jag vill även tacka mina syskon och föräldrar som varit ett stort stöd, och som vid flertalet 
tillfällen lånat ut datorer och inspelningsutrustning när min egen tekniska utrustning inte alls 
fungerat som den ska. 

Piteå, 2010-05-24, Simon Hellström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt  

Arbetet handlar om elevers utanförskap och vilka konsekvenser det kan få för elevens lärande 
och fortsatta utveckling. Arbetet bygger till största del på pedagogers uppfattning om 
begreppet utanförskap och dess konsekvenser för lärande. Fyra pedagoger har deltagit i 
studien, de arbetar samtliga i grundskolans tidigare år. Informationsinhämtande metoder har 
bestått av kvalitativ intervju och fokusgruppintervju. Bakgrunden inleds med att ge en 
historisk tillbakablick samt en närmare beskrivning av begreppet utanförskap. Efter det följer 
ett avsnitt som beskriver orsaker till utanförskap, konsekvenser av utanförskap, och 
förebyggande metoder mot utanförskap. I resultatanalysen meningskategoriseras 
pedagogernas tankar utifrån de teoretiska perspektiv som beskrivs i bakgrunden. 
Undersökningen visade att pedagogerna lägger mest fokus på den enskilda individen som är 
utanför, och mindre fokus på den stora gruppen och det sociala livet i skolan. Utifrån det kan 
man säga att pedagogerna visar en stor omsorg för sina elever, och ett stort allvar inför 
utanförskap och dess problematik. Trots det är lärarnas synsätt mestadels kategoriskt. 

Sökord: Utanförskap, sociala livet i skolan, kategoriskt och relationellt perspektiv 

 

Abstract 

The essay is about students alienation and what impact it may have on their learning and 
further development. The essay is largely based on teachers perception of the concept of 
alienation. Four teachers, in primary school, have participated in the study. Qualitative 
interviews and focus group interviews have been the method to obtain the teachers 
knowledge. The theory section begins by giving a historical summary and a description of the 
concept of alienation. After that follows a section that describes reasons to alienation, 
consequences of alienation and prevention methods. In the analysis of the results, these 
perspectives are then used for basis to categorize the teachers thoughts. The analyze showed 
that most of the teachers do focus on the individual, and less focus on the large group and the 
social life at school. From there you could say that the teachers showed great care for their 
students, and they take very seriously on the problems of alienation. Still, however, the 
teachers in this study show mostly categorical approach. 

Keywords: Alienation, social life at school, categorical and relational perspective 
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1. Inledning 
I en tid när fokus flyttas mer och mer mot att uppnå mål, är det lätt hänt att man glömmer bort 
den enskilda elevens välmående, och ett eventuellt samband mellan de två aspekterna glöms 
också bort. Marie Bliding (2004) benämner skolan som en komplex värld där vänskap, 
konflikter, fientlighet och kärlek ofta blir till föremål för tillvaron. Skolan blir därmed en 
väldigt utmanande miljö både för barn och vuxna. Att vi påverkas oerhört mycket i denna 
miljö är inte konstigt. Närmare 3 miljoner människor, elever och personal, har skolan som 
arbetsplats. Det finns ingen större samhällsinstitution som har ett så pass stort inflytande på 
oss under en sådan lång tid (Persson, 2001). Därmed blir det otroligt viktigt att studera vilka 
konsekvenser det innebär för eleverna och deras utveckling. 

De samhälleliga strukturerna som finns är ständigt föremål för förändring. Samhället har 
genom årens lopp förändrats på så vis att folk börjat hamna utanför gemenskapen. På 90-talet 
blev det därför mer vanligt att prata om begreppet utanförskap. Stigendal (2002) kallar 
uppkomsten av utanförskap en av de allvarligaste konsekvenserna av samhällsförändringarna. 
I mångt och mycket kan det dras paralleller mellan samhället i stort, och livet i skolan. Det är 
trots allt där som vi formas till samhällsmedborgare. 

Det står i läroplanen att pedagogen ska ha en omsorg för den enskilde elevens välbefinnande 
(Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94). Det ger ett stort uppdrag som inte 
begränsar sig bara till lärandet, utan även till sådana frågor som utanförskap. I en tid där 
begrepp som en skola för alla (Persson, 2001) kommit att spela en stor roll så är det kanske 
hög tid att granska sig själv och koppla sitt sätt att arbeta till barnens känslor kring att känna 
sig utanför. I en skola för alla ska alla ha samma möjligheter och rättigheter, såväl till 
psykiskt välmående som till lärande. 

Som pedagog förväntas man att dagligen möta elever som inte riktigt känner en delaktighet i 
klassen, eller i gruppen, eller som inte känner sig hemma i skolans miljö över huvudtaget. Det 
är först när man ser på utanförskapet i skolan med största allvar som man kan göra någonting 
åt det. Pedagogens kunskap inom ämnet bör vara väldigt hög för att elevernas tid i skolan ska 
vara så givande och utvecklande som möjligt. Ett stort ansvar vilar på skolan i allmänhet, och 
pedagogerna i synnerhet, inom ett ämne som sällan diskuteras. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I studien av ämnet utanförskap ligger fokus först och främst på att ta reda på till vilken grad 
pedagoger anser utanförskap vara ett problem för skolan. Undersökningen syftar också till att 
ta reda på pedagogers perspektiv på begreppet utanförskap. Här är arbetets huvudsyfte: 

Vilken uppfattning har pedagoger om elevers utanförskap i skolan och vilka konsekvenser 
utanförskapet får för elevers utveckling och lärande? 

Till studien har också ett antal forskningsfrågor formulerats för att få ett mer tydligt fokus och 
en tydligare spets i ett redan vitt begrepp: 
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• Hur uppfattar skolans pedagoger utanförskapet som ett problem, och vilka faktorer 
beror, enligt dem, utanförskapet på? 

• Hur arbetar pedagogerna för att alla elever ska kunna inneslutas i gemenskapen? 
• Hur ser skolans gemensamma förebyggande metoder ut? 

 

2. Bakgrund 
Bakgrunden inleds med ett historieavsnitt som kortfattat redogör för några särdrag inom 
ämnet utanförskap, samt en fördjupning av begreppet utanförskap. Sedan följer tre olika delar 
i bakgrunden som riktar in sig på orsaker till utanförskapet, konsekvenser av utanförskapet 
och förebyggande arbete mot utanförskap. 

2.1 Historik 
Personer som känner sig utanför är definitivt ingenting som är signifikant bara för skolan, det 
är ett samhälleligt problem (Stigendal, 2002). Men faktum är att skolan är en viktig plattform 
för hur saker och ting utvecklar sig inom detta område, därmed finns också en hel del teorier 
som kommit och lämnat genom åren. Här kommer en historisk tillbakablick inom ämnet och 
dess berörda delar: 

Genom årens lopp har man kunnat se ett mönster där man inom skolans värld för det mesta 
beskrivit problem rörande lärande och utveckling som beroende av arv eller miljö. Det kan 
även gälla utanförskap, eller vad som helst som kan uppfattas som avvikande beteende. Under 
60- och 70-talet låg mycket fokus på läromiljön och under de sista 20-30 åren har man trott 
väldigt mycket på det sociala samspelet och på interaktioner mellan individer (Ogden, 2003). 
Vilket direkt gör människor i utanförskap till en riskfaktor. 

Ogden (2003) beskriver skolans utveckling efter andra världskriget i tre faser. I den första 
fasen låg fokus på barnens tidiga erfarenheter, och hur detta kunde påverka deras mentala 
utveckling. Mindre fokus låg på individuella skillnader mellan barnen, dvs. barnen ansågs 
reagera på snarlika sätt. I den andra fasen fokuserade man på vilka negativa effekter 
separationserfarenheter gav barnen. Här började man anse att effekterna kunde variera från 
barn till barn, och att effekterna kunde mildras genom extra stöd. Det är först i den tredje 
fasen som skolan börjar flytta fokus från ord som riskfaktorer och pratar istället om 
skyddande faktorer, bemästring och kompetens. Forskare i början av 90-talet började märka 
hur barn påverkades olika mycket i s.k. högriskmiljöer. De barn som inte utvecklades negativt 
i dessa miljöer ansågs vara motståndskraftiga. I denna tid började man också anse att 
miljöfaktorer kunde ha en skyddande effekt på skolans elever. Ett kärleksfullt familjeliv och 
en lärare som visar stor omsorg var några av de faktorer som i den slutliga fasen ansågs vara 
av vikt för elevens utveckling. Barnsynen i denna period går ut på att barnen är sårbara men 
samtidigt ytterst kapabla att kunna påverka sin egen situation till det bästa för utvecklingen. 
Eleven anses vara väldigt anpassningsbar (Ogden, 2003). 
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2.2 Begreppet utanförskap 
Utanförskap i skolan innebär att en elev utesluts från gemenskapen, vilket kan vara många 
olika slags gemenskaper. T.ex. klassen man går i, kompisarna man umgås med osv. Ogden 
(2003) har forskat i ämnet och tycker att det hänger ihop väldigt mycket med individens 
sociala kompetens. Utanförskap, innanförskap och gruppbildningar överhuvudtaget bygger på 
det sociala livet. Även Stigendal (2002) ser på utanförskap utifrån ett perspektiv att 
utanförskapet är beroende av ett innanförskap, eller en gemenskap. Ett innanförskap kan vara 
en grupp av människor, som skapar en gemenskap, eller delaktighet. Finns det ingen 
gemenskap så är vi heller inte utanför något. Arbetets specifika frågeställningar lägger stort 
fokus vid just gemenskapen som infinner sig i skolan. När vi inte tillåts att ingå i 
gemenskapen, eller att känna delaktigheten, det är då vi känner utanförskapet. 
”Innanförskapet” bör dock inte nödvändigtvis tilldelas något ansvar över dem som lämnats 
utanför. Just eftersom utanförskap lika gärna kan bero på bristande vilja, eller bristande 
engagemang (Stigendal, 2002). 

2.3 Skolans uppdrag 
Skolan har enligt läroplanen väldigt många uppdrag, och de är absolut inte bara kopplade till 
lärandet. Det står tydligt att skolan ska vara en stor social gemenskap, och i den gemenskapen 
ska alla känna en trygghet och en omsorg om sig själv, vilket i sin tur lägger grunden för 
lärandet (Lpo 94). Trots läroplanens riktlinjer finns det en social marginalisering som gör att 
inte alla elever erbjuds möjlighet till gemenskap, vilket skapar konsekvenser när vi är 
utvecklingsmässigt beroende av gemenskap och social kontakt (Schjellerup Nielsen, 2006). 
Därför hamnar en stor del av arbetets fokus just här. Hur ska pedagogen arbeta för att hjälpa 
barnen att hitta sin delaktighet till skolan? Enligt Haug (1998) är tanken att barnen genom sin 
skolgång ska kunna skaffa sig omfattande insikter, känna en duglighet, skaffa kunskap och 
attityder, och även en social delaktighet. 

Enligt Bliding (2004) är det inte alls ovanligt att man i skolan hamnar i stora grupper, och det 
ställer till problem för eleverna och deras relationsarbete de ständigt befinner sig. Att etablera 
nära relationer till alla i en stor grupp är en omöjlighet. Därför går det mycket tid till att 
differentiera och sortera för att kunna komma nära åtminstone några elever. Skolan blir 
därmed en naturlig arena för differentiering och sortering vare sig om det är skolans intention 
eller inte. Bliding (2004) säger vidare att organisationen från dag ett sorterar eleverna efter 
ålder, skolframgång, hemvist och social kompetens. Elevernas likheter och olikheter blir till 
grund för skolan och dess verksamhet. Sedan är det upp till eleven själv att skapa mening och 
delaktighet i miljön som skolan delger. Det blir till ett ständigt pågående arbete för eleven. 

3. Teoretiska perspektiv kopplat till utanförskap 
Här studeras vilka möjliga orsaker som finns till uppkomsten av utanförskap. Paralleller dras 
mellan orsakerna och teoretiska perspektiv, och att därigenom försöka hitta ett samband 
mellan dessa två faktorer. 
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3.1 Orsaker till utanförskap – fokus på individen 
Stigendal (2002) ger fyra olika orsaker till uppkomsten av utanförskap. Man kan hamna 
utanför pga. egen vilja, avsiktlig utestängning, ouppfyllda villkor eller strukturell selektivitet. 
Den avsiktliga utestängningen kan även liknas vid mobbning. Underliggande faktorer till 
dessa fyra orsaker kan vara att man har för lite makt i gruppen, kanske förstår man inte 
varandra på det personliga planet, eller så kan det vara så att man inte känner tillit till 
varandra i gruppen. Utanförskap pga. att man inte uppfyller gruppens villkor kan bero på 
dålig hälsa, språksvårigheter osv. Villkoren är väldigt sällan uttalade, de bygger snarare på 
gruppens strukturer eller traditioner. När delaktigheten i gruppen försvåras just genom 
strukturella faktorer kan man kalla det strukturell selektivitet, en orsak som ligger väldigt tätt 
sammankopplat med rasism. 

 3.2 Lärarens synsätt – individperspektiv eller gru pperspektiv 
Utifrån lärarens delaktighet i elevens känsla av utanförskap kan man utgå ifrån hur Persson 
(2001) ser på undervisning ur två olika perspektiv, det relationella perspektivet och det 
kategoriska perspektivet. Han talar speciellt varmt om det relationella perspektivet som enligt 
honom går hand i hand med specialpedagogiken. Att man jobbar långsiktigt och fokuserar, 
inte bara på eleven, utan även på pedagogerna och på lärandemiljön. Till skillnad från det 
kategoriska perspektivet som jobbar mer på kortsiktighet och lägger största fokus på individen 
i fråga. Det relationella perspektivet hör till stor del också hemma i den sociala biten, som 
denna studie lägger stor vikt vid, gällande utanförskap och dess följder. Eftersom det 
perspektivet i mångt och mycket har sin utgångspunkt i relationerna mellan individer och 
grupper i ett system, i det här fallet, skolan (Ingestad, 2006). Det relationella och kategoriska 
perspektivet får därmed en avgörande roll för hur pedagoger lyckas bemästra problem inom 
skolan, såsom utanförskap. Det skulle även kunna beskrivas som lärarens sätt att se på 
klassen, antingen som flera olika individer, eller som en stor grupp. Genom att se på sin 
elevgrupp endast som ett antal individer skapar läraren en miljö där eleverna med stor 
sannolikhet kommer att jämföra sig med varandra, vilket i sin tur främjar utanförskapet och 
elevens enskildhet i den stora gruppen. Persson (2001) beskriver en tävlingsinriktad miljö där 
endast ”vinnarna” får ut någonting av skolan. För ”förlorarna” å andra sidan, blir skolan 
meningslös pga. upprepade misslyckanden. Persson (2001) ser det som en förutsättning att 
pedagogen i en klass förehåller sig kritisk till användandet av individuella arbetsplaner. Det 
ska istället finnas en stark koppling i klassrummet mellan det individuella och det kollektiva 
arbetet. Detta eftersom klassrummet är en social miljö där man förutsätter att lärandet ska äga 
rum. 

3.3 Sociokulturellt perspektiv 
Som tidigare beskrivits har lärarens val av pedagogiska arbetsmetoder väldigt stor betydelse 
för elevens utgång, i fråga om att hamna utanför gemenskapen eller inte. Det sociokulturella 
perspektivet beskrivs inom detta avsnitt just för att det är en pedagogik som anser att lärandet 
blir lidande om vissa elever inte är inne i gemenskapen. Lev S Vygotskijs teorier och 
pedagogiska tankar, som kom att kallas just det sociokulturella perspektivet blir därför en bra 
grund till ämnet utanförskap. Detta för att det bygger på, som Dysthe (2003) beskriver det, på 
just samspel, dialog och interaktioner i allmänhet mellan individer. 
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Enligt Strandberg (2006) fokuserar Vygotskij väldigt lite på vad barnen ”har i huvudet” när 
de börjar skolan, men desto mer på vad de lär av sina erfarenheter, och genom yttre 
aktiviteter med sina kamrater. Aktivitet är en viktig grundsten i Vygotskijs teorier, och dessa 
aktiviteter kan te sig i några olika former. För att koppla det hela till utanförskap så får den 
sociala biten en viktig roll. Vygotskij påstår att all vår kunskap härstammar från det sociala, 
ingen kunskap är medfödd, utan vi lär oss i samspel med andra. Det yttre tänkandet, eller 
dialogen med andra individer, blir därmed en förutsättning för mitt inre tänkande. Säljö 
(2000) är inne på samma banor och tycker även att samspelet mellan kollektiv och den 
enskilda individen ska vara i fokus. 

Strandberg (2006) beskriver sedan det som Vygotskij kallar den situerade aktiviteten. Han 
säger att alla aktiviteter är situerade med påståendet att alla händelser alltid äger rum i en 
specifik situation. Det här citatet ger en bra och tydlig bild av vad han menar: 

”Det är lättare att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland. Det är lättare att lära 
sig läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det. Var är 
du? Är därför en viktig pedagogisk fråga.” (Strandberg, 2006, s 12) 

Genom utformandet av miljön lägger pedagogen grunden för hur väl eleverna kan socialisera 
med varandra. Det är inte elevernas uppgift eftersom de anpassar sig efter de miljöer som 
erbjuds. Den situerade aktiviteten blir viktig för lärandet. Lärandet som i sin tur förutsätter en 
social miljö. I de här miljöerna använder vi oss också av det medierade. Med andra ord 
verktygen vi använder oss av för att nå lärande (Strandberg, 2006). Vygotskij säger vidare 
genom Strandbarg (2006) att vi lever i en värld som är helt medierad, och nämner 
fingerräkning som ett yttre verktyg som är vanligt förekommande i de tidiga åren. Sedan 
nämns också det kreativa som den faktor som leder till lärandet. Att vara kreativ är ett vitt 
begrepp, men det handlar också om just det, att kunna vara vid i sitt agerande. Man kan inte 
bara använda sig av en av de olika aktiviteterna. Strandberg (2006) påstår att det finns en stor 
källa till utveckling i att omforma, förändra och utveckla olika faktorer i vårt lärande. T.ex. 
relationer, rum (situationer) och yttre hjälpmedel. När vi själva formar våra lärsituationer 
utvecklas vi enormt mycket. Det kreativa stadiet är en viktig del av det som Vygotskij kom 
att kalla socio-kulturell-historisk praxis. 

Även Dysthe (2003) grundar sig väldigt mycket i det sociokulturella perspektivet och skriver i 
boken Dialog, samspel och lärande mycket om vikten av samspel mellan individer. Samspel, 
som utan tvekan kan beskrivas som motsatsen till uteslutning eller utanförskap, främjar enligt 
Dysthe lärandet. 

Hon är väldigt tydlig i sin artikel med att relationer är ett centralt element när det kommer till 
lärande. 

”Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 
kommunikation är grundläggande element i lärprocesserna; balansen mellan 
det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; 
lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 

omgivningen i vid mening.” (Dysthe, 2003, s 31) 
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Genom detta citat säger hon bl.a. att lärande inte är en individuell process utan är någonting 
som startar i omgivningen, vilket kan vara eleverna och läraren, eller kanske hur 
klassrumsmiljön är utformad. Genom att nämna klassrumsmiljön vidgar hon det hela till ett 
miljöperspektiv. Dysthe (2003) säger vidare att det är av stor vikt för eleven att känna sig 
behövd av andra, och att man betyder något för de andra eleverna i klassen. För skolan gäller 
det att skapa arbetsformer och miljöer som är gynnsamma och hjälper eleverna att interagera 
med varandra. Alla elever är olika och därmed gynnas vi av olika miljöer och olika 
interaktionsformer, men bara att vara en del av, och känna att man betyder något för en grupp 
skapar i sig en motivation och ett engagemang för att fortsätta lära sig. Utifrån det blir det 
väsentligt ”att alla får vara med”, och som tidigare nämnts, att alla känner sig accepterade. 
Dysthe (2003) ställer upp vissa punkter som hon anser är viktiga i den sociokulturella 
pedagogiken. Bl.a. att lärandet ska vara huvudsakligen socialt, och att lärande är deltagande i 
en praktisk gemenskap. Skolan som är lärandets arena, har därför som uppgift att skapa en 
social miljö där alla kan känna delaktighet. I detta ryms också att man ska skapa en kultur där 
eleven såväl som läraren verkligen värdesätter lärandet. Först då kommer motivationen, 
engagemanget och viljan att delta. 

3.3.1 ”Utvecklingens allmänna lag” 
”Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the 
social level and later, on the individual level; first between people 
(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological).” Vygotskij 
(Strandberg, 2006, s 27) 

Det som Vygotskij kallar “utvecklingens allmänna lag” betyder att allt sker två gånger, i 
olika former. Först och främst den sociala biten, som väldigt starkt förknippas med 
utanförskap, att de hör ihop som varandras motsatser. Sedan kommer den individuella biten 
som uppenbarar sig som det som Vygotskij beskriver som den inre tanken, kan även 
beskrivas som en reflektion.  För att använda sig av Vygotskijs teorier, det sociokulturella 
perspektivet, behöver man därigenom två olika miljöer, två rum. Det ena rummet som skapar 
interaktioner barnen emellan, och det andra rummet som ger möjlighet till den inre 
tankeprocessen. Att tänka på är att de olika rummen väldigt sällan är till fördel för varandras 
olika syften (Strandberg, 2006). 

3.4 Utanförskap kopplat till klassrumsmiljö 
Strandberg (2006) använder sig av Vygotskijs tankar när han beskriver hur han skulle vilja 
utforma miljöer där t.ex. samtal och dialog kommer bäst till sin rätt. Han förkastar den 
traditionella klassrumsmiljön med motiveringen att den inte alls gynnar interaktioner 
eleverna emellan. Vad tjänar man på att sitta i uppradade bänkar och inte kunna se sina 
kompisars ansikten? menar han. Då förespråkar han istället att sitta i en ring där alla ser vad 
de andra, och vad de själva kan bidra med. Miljön i sig skapar möjlighet till interaktion och 
ger attityden att ”här hjälper vi varandra”. Ogden (2003) å sin sida påpekar hur 
klassrumsmiljön beror till stor del på skolans förutsättningar. De flesta skolorna är helt enkelt 
väldigt gamla och slitna, och därmed inte väldigt funktionella ur denna synpunkt. Han pekar 
vidare på att klassrumsmiljön knappast kan utpekas som rätt eller fel med tanke på att alla 
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elever är olika och har olika förutsättningar. Men hur som helst, att förespråka metoder där 
alla känner sig delaktiga kan ses som en förutsättning när läraren förhindrar utanförskap. 

4. Konsekvenser av utanförskap 
I detta avsnitt studeras konsekvenser av utanförskapet kopplat till den enskilda individen, 
gruppnivå, samt hur elevens lärande eventuellt kan bli lidande när man hamnar utanför den 
sociala gemenskapen. 

4.1 Fokus på individen 
Att utsättas för utanförskap, eller till och med att bli mobbad, behöver inte vara ett angrepp. 
Däremot kan båda medföra konsekvenser under en längre tid, kanske till och med livslångt. 
De barn som tidigt i skolåldern hamnar utanför kamratgemenskapen löper en större risk än 
andra att bli utsatt för dels fortsatt utanförskap, men även antisocialt och självdestruktivt 
beteende (Hymel, Bowker, Woody, 1993). Ogden (2003) visar med hjälp av sociometriska 
mätningar att det råder ett samband mellan sociala färdigheter och hur många 
kamratrelationer en elev har. 

4.2 Grupptillhörighet 
Skolan är en organisation av stor betydelse inte bara när det kommer till elevers lärande, utan 
även när det gäller elevernas identitetsbildande, och deras självkänsla. Eleverna skapar och 
utvecklar sin identitet i deras sociala miljö, och skolan är förmodligen den största sociala 
miljön för de flesta barnen. De sociala grupper de ingår i, och deras värderingar och normer 
lägger en grund för barnet i fråga och dess självkänsla. Uppfattningar om den egna gruppen, 
eller om andra grupper kan skapa negativa sociala processer, vilket i sin tur skulle kunna leda 
till konflikter, mobbning, rasism osv. (Thornberg, 2006). 

Thornberg (2006) anser vidare att det är motiv nog för lärare att vara medvetna om eleverna 
och deras sociala processer, och allt som berör grupptillhörighet eftersom det kan ge effekt på 
elevens självkänsla. Enligt Ogden (2003) tar detta sociala mönster som eleverna ofta hamnar 
i, sin grund tidigt på läsåret, redan vid skolstarten. Här får läraren chansen att genom sin 
pedagogik påverka och forma de sociala gruppbildningarna som sker i klassen. Det finns olika 
sätt att låta dessa grupperingar ske på. Att låta eleverna själva skapa de sociala premisserna i 
klassen eller att läraren själv styr detta är två motsatsmetoder som båda är vanliga. Inget ska 
sägas vara rätt eller fel, bara så länge pedagogen är medveten om att redan på detta tidiga 
stadium kan ett utanförskap ta sin början hos en elev. 

Människor i allmänhet och barn och elever i synnerhet har en tendens att göra sociala 
jämförelser mellan sig själv och andra individer, eller den grupp man tillhör med andra 
grupper. Genom dessa antaganden kan man uppfatta det som att människan är beroende av 
att i viss mån få positiv värdering av sig själv, och även positiv självkänsla (Hogg & Abrams 
m.fl, ur Thornberg, 2006). 

Olle Åhs (1998) pratar varmt om William Glasser’s involveringspedagogik. Han menar på att 
människan är konstruerad för att vara i grupp. Gemenskapen i gruppen är inte bara viktig, 
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utan en förutsättning för barnets utveckling. I det här fallet är gruppen skolklassen. Individen 
behöver nära relationer i gruppen för att en utveckling ska möjliggöras. Det finns många 
personer i en människas liv som har en inverkan inom detta område, läraren är en av dem. 
Läraren får absolut inte vara dömande mot eleverna, samt måste se eleven som fullt 
utvecklingsbar. 

För att en grupp över huvudtaget ska fungera behövs någonting som heter kohesion (Hogg & 
Vaughan, 2005). Thornberg (2006) väljer att kalla det en av de viktigaste egenskaperna för 
en grupp. Kohesion beskriver en grupp som besitter egenskaper såsom solidaritet och ”vi-
känsla”. För att detta ska infinna sig så krävs det att gruppmedlemmarna känner uppskattning 
för varandra, och känner sig behövda, eller att man känner att gruppen har en uppgift, att den 
fyller ett syfte (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2004). Kohesion blir därmed en viktig 
faktor för att en grupp ska fungera väl, och för det sociala klimatet, därmed också för det 
slutliga lärandet. 

Kohesion kan variera från mycket hög till mycket låg. Om kohesionen i en grupp blir för låg 
kan det i slutändan innebära att gruppen upphör att existera (Hogg & Vaughan, 2005). 
Kohesion kan också ha en god inverkan på hur eleverna behandlar varandra. Men det är i 
sådana fall ett resultat av de normer och regler som gruppen utvecklat (Rutkowski, Gruder & 
Romer, 1983, ur Thornberg, 2006). 

4.3 Vikten av social kompetens 
Flertalet undersökningar gjorts genom årens lopp vilket tydliggjort ett samband mellan 
studieresultat och social kompetens (Ogden, 2003). Genom denna information menar han på 
att inlärning av social kompetens många gånger kan vara minst lika viktig för en elev som 
traditionell specialundervisning. Dessa påståenden ger ännu mer tyngd till pedagogens roll när 
det gäller utanförskap kopplat till lärande. 

I en tid när elevernas strävan efter att söka relationer och bli accepterade bara tycks bli större 
och större visar det sig att den sociala kompetensen fyller den funktionen minst lika bra som 
ämnesrelaterade kunskaper. På så sätt blir den sociala biten ett krav för att känna sig 
accepterad, eller behövd, vare sig det är i klassrumsmiljön eller ute på skolgården (Gresham 
1988; ur Ogden, 2003). Ett annat påstående av Ogden (2003) är att socialt kompetenta elever 
får mer positiv uppmärksamhet av läraren, vilket han tror borde ge vissa fördelar gällande 
lärandet i skolan. 

Som jag tidigare skrev så drivs de allra flesta eleverna av att bli socialt accepterade. Det gäller 
barn i alla åldrar, men speciellt i de tidigare åren ser man tydligt hur barnen drivs av att bli 
accepterade av sina vänner, eller allra helst de som inte är deras vänner, de som kanske har en 
högre status. Albee & Gullotta (1997) beskriver det som en vilja att vara någonting 
meningsfullt för samhället. Denna drivkraft och vilja kan bli så stark att det tar upp elevens all 
tid och kanske till och med tar bort fokus från själva lärandet när de befinner sig i 
klassrummet. De är fullt upptagna med att göra saker som möjligtvis kan höja deras status i 
gruppen. Vanligt förekommande är även att vår inre drivkraft att höja vår status, vilket i 
mångt och mycket kan liknas vid ett grupptryck, får ett större utrymme och en större vikt än 
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vad de vuxna kan åstadkomma (Ogden, 2003). De vuxna i ett barns miljö är då oftast 
pedagoger och föräldrar. 

Schjellerup Nielsen (2006) pratar om skolan som en social gemenskap. Genom detta är även 
hon av den uppfattningen att det sociala livet ibland är till större vikt än det som läraren 
undervisar. I det avseendet skulle den sociala samvaron bli en förutsättning för ett lärande, 
vilket hon också vidare påpekar. För att förankra det hela i styrdokumenten står det i Lpo 94 
att all skolans personal ska få eleverna att känna en samhörighet i skolan. Samhörigheten som 
väldigt starkt kan förknippas med den sociala gemenskap som Schjellerup Nielsen tidigare 
nämnde. Lave & Wenger (2006) väljer att säga att lärande är en integrerad aspekt av den 
sociala träningen. 

En stor del av elevens tid i skolan, och på fritiden, går till att nå en samhörighet med andra. 
Hela deras uppbyggnad av den sociala tillvaron går ut på just det, att söka relationer, att bygga 
relationer och att bryta upp relationer. Bliding (2004) pratar om processen med 
samlingsnamnet relationsarbete.  Ogden (2003) beskriver vidare att när eleven söker 
relationer, eller social bekräftelse är det vanligt att de går in i speciella roller. Vissa roller är 
ytterst temporära medan andra blir näst intill permanenta roller. Sedan är det också olika hur 
nära rollerna är vår egentliga personlighet, vilket i sin tur lägger grunden för hur krävande och 
jobbigt det kan vara att klä sig an rollen dag efter dag, även om det är så att det bara är under 
skoltid. Eleverna klär sig an rollerna för att få just uppmärksamhet och bekräftelse av 
gruppen. Vissa elever tilldelas, alternativt klär sig själv an, negativa roller såsom ”syndabock” 
eller ”clown”. De får epitetet negativa roller just eftersom de varken speglar deras rätta jag 
eller gör dem rättvisa. Rollerna ger bristande möjligheter till social utveckling eller status över 
huvudtaget. Ogden (2003) benämner dem därför som ”fällor i systemet”. De elever som lätt 
faller in i dessa roller och som inte passar in i skolans traditionella arbetssätt kring skolämnen 
bör ges andra möjligheter till att utveckla kompetenser. T.ex. ansvara för vissa praktiska 
uppgifter i skolklassen eller i skolan, detta i alla fall under en kortare tid (Ogden, 2003). 

4.4 Social miljö 
Jag skrev tidigare att social kompetens och goda studieresultat hade ett samband, här går jag 
in djupare i vad människan vill uppnå genom sina kunskaper. Masten, Coatsworth, Neeman, 
Gest, Tellegren, Garmezy (1995) beskriver tre centrala, sociala mål. Det första är att kunna 
skapa och etablera relationer. Det andra är att ha ämneskunskaper som krävs för att klara av 
skolgången. Det tredje och sista är att kunna anpassa sig till de rådande reglerna och 
underordna sig sociala auktoriteter. Vilka mål som prioriteras och tar upp mest tid är olika 
från individ till individ, men faktum är, att de flesta av dagens ungdomar lägger mest tid vid 
att få bekräftelse och skapa vänskapsrelationer (Masten m.fl. 1995, s 1638-1639). Förutom de 
här tre målen så finns det även en hälsoaspekt på det hela. Sociala färdigheter har nämnts som 
ett viktigt bidrag till en sundare livsstil och bättre psykisk hälsa (Albee & Gullotta 1997). 

Även om eleverna lägger ner väldigt mycket tid på sina relationer har mycket sin grund i 
själva miljön runt omkring dem. Skolan måste ge barnen verktygen för att kunna skapa 
inkluderande arbets- och kamratgrupper. Ogden (2003) hänvisar till skolans sociala inramning 
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och hur den måste vara meningsfull för att elevens sociala kompetens verkligen ska kunna 
komma helt till sin rätt när det kommer till att interagera med skolans övriga aktörer, barnen. 

5. Förebyggande metoder mot utanförskap 
I detta avsnitt studeras vilka möjliga arbetssätt som finns för att förebygga utanförskap bland 
elever. De flesta metoderna bygger på en miljö där alla har en grupp de är välkomna i, eller att 
ha ett klassrumsklimat där eleverna bryr sig om varandra och agerar för den andres bästa. 

5.1 Socialpsykologi 
”Den önskvärda normbildningen bland eleverna kommer sannolikt inte till stånd 
förrän skolpersonalen, och där särskilt lärarna, vidgar och fördjupar sina 
kunskaper i socialpsykologi och om ungdomskulturer.” Skolverket 2002  

Det här citatet från skolverket visar på hur mycket vikt man de senaste åren valt att lägga på 
just socialpsykologi. Från ledningshåll har det blåst förändringens vindar och numera ser 
man med större allvar på faktorer inom skolan såsom social påverkan och grupprocesser. 
Dessa faktorer ses som nog viktiga till att skapa positiva, såväl som negativa upplevelser och 
tillfällen till lärande för elever (Thornberg, 2006). Likväl som det sociokulturella 
perspektivet är också detta synsätt av vikt för ämnet utanförskap. Medan det sociokulturella 
perspektivet fokuserar på lärandet vi tar till oss genom att inte uteslutas från den sociala 
gemenskapen, så lägger socialpsykologin mer tyngd på själva gruppkonstellationen, därmed 
hur vi kan förhindra att någon hamnar utanför. Inte nödvändigtvis det sociala lärandet i sig, 
utan snarare den sociala påverkan, vilket också kan innebära samma sak. För att beskriva 
social påverkan närmare kan man säga att det är den process där uppfattningar och beteenden 
formas av närvarande människor (Hogg & Vaughan, 2005). Skulle i viss mening därför 
kunna beskrivas som undervisning även om det finns fler personer än just pedagoger som 
påverkar eleverna. 

Thornberg (2006) tycker att det borde vara en viktig del av lärarkompetensen, just det att ha 
kunskap om grupper, hur grupper fungerar osv. Detta eftersom skolan är en arena, eller 
arbetsplats, där vi dagligen möter olika gruppkonstellationer. Grupper som är permanenta 
över en hel skolgång och som håller ihop även på fritiden, eller kanske ytterst temporära 
grupper som håller i högts en dag, eller kanske bara för en lektion (Thornberg, 2006). 
Gruppen som ovan nämns blir skillnaden mellan att vara i utanförskap eller i gemenskap.  

5.2 Värdepedagogik 
Värdepedagogik är ett väldigt brett begrepp som enligt Colnerud (2003) ändå inte riktigt 
täcker in allt som det borde göra. Hon tycker åtminstone att det ska innefatta termer som 
socialisation, fostran och värdegrundsarbete. Genom de tre termerna så får man på köpet 
undervisningsmetoder och olika sorters aktiviteter. Värdepedagogik är en stor del av arbetet 
mot utanförskap, just av den anledningen att det hjälper barnen att skapa en medvetenhet om 
andra människor. Helt enkelt en vilja att hjälpa, och hindra andra från att hamna utanför 
gemenskapen.  
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En stor del av värdepedagogiken är ens sätt att vara, och ens sätt att agera. Genom sitt sätt att 
agera blir pedagogen en moralisk förebild för de elever som den undervisar för. Därmed har 
läraren en stor inverkan på sina elever genom sitt eget agerande, men han/hon har även en 
stor påverkan vad gäller barnens moraliska utveckling. Detta genom att välja vilka 
situationer från skolan som pedagogen vill lyfta. Pedagogen har, genom sin position som 
lärare för en grupp elever, makten och kunskapen att kunna visa vad han/hon tycker är av 
hög moralisk vikt (Colnerud, 2003). 

Colnerud (2003) nämner vissa punkter som hon anser vara speciellt vanliga i en pedagogs 
arbete med värdepedagogik. Detta har hon kommit fram till genom praktiska studier och 
annan forskning: 

• Outtalade normer – Läraren är rättvis mot eleverna och visar att hon tar elevens 
arbete på största allvar. Förväntningarna på eleverna är högt uppsätta, men helt klart 
uppnåeliga. 

• En förebild för eleverna – Som tidigare nämnts, läraren möter eleverna med en värme 
och respekt. 

• Livet i klassen – Klassen bygger gemensamt upp de normer och sociala regler som 
ska prägla dess miljö. Detta sker genom samspel, dialog, och genom diskussioner i 
gruppen. 

• Direkta tillrättavisningar – Läraren väljer vid ett antal tillfällen tillrättavisa eller 
korrigera en elevs, eller flera elevers beteenden i en specifik situation. Detta sker 
antingen enskilt och avskilt eller inför hela klassen. Det senare anses strida emot vissa 
pedagogiska tänkanden eftersom det kan upplevas som genant för eleven i fråga. 

• Moral i undervisningen – Integreras i vissa ämnen, t.ex. religionsundervisning. 
Alternativt att det kommer som ett eget ämne i form av moraliska övningar. 
(Colnerud, 2003) 

5.3 Prosocialt beteende 
Att som lärare jobba för att ingen elev ska hamna i utanförskap kan innebära att jobba direkt 
mot det målet, eller att jobba mer indirekt, vilket kan innebära att skapa ett klimat där 
eleverna verkligen agerar för varandras bästa. Thornberg (2006) beskriver detta när han 
nämner begreppet prosocialt beteende. Vilket kan beskrivas som att ha omsorg om andra och 
kanske skydda andra i sin närhet. 

Det finns många teorier kring hur det kan gå till att utveckla det prosociala beteendet. En av 
teorierna bygger på empati. Just empati är något som Thornberg (2006) väljer att lyfta som en 
viktig aspekt i det hela. Samtidigt förutsätter det prosociala beteendet inte empati, empatin blir 
snarare en motivation för att handla prosocialt (Hoffman, 2000). Empatin i sig är en 
fundamental social egenskap som ger oss möjligheten att ta oss an, förstå och uppleva det som 
den andra personen upplever (Barr & Higgins D’alessandro, 2007). Empati i förhållande till 
utanförskap gör begreppet en aning mer svårdefinierat. Mead, som kom att spela en stor roll 
för den socialpsykologiska utvecklingen, var väldigt fascinerad av sociala roller. Det var 
också genom det han valde att ge ordet empati sin egen beskrivning. Helt enkelt att ta på sig 
den andres roll. Vilket han i sin tur ansåg förutsatte en social kompetens (Holm, 2001). 
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Att tillägna sig teorier och praktiker som empati och prosocialt beteende, kräver enligt många 
forskare metoderna imitation och identifikation. Helt enkelt att se, lära och ta efter hur andra 
personer (föräldrar, pedagoger, barn osv.) agerar i speciella situationer. Andra forskare pekar 
på vikten av en god relation mellan t.ex. barnet och föräldern. Om den relationen bygger på 
tillit, varma känslor och solidaritet anses det vara av vikt för den prosociala faktorn 
(Thornberg, 2006). 

Vidare nämner Thornberg (2006) också fostransstil och dess påverkan i det här fallet. Barn 
till auktoritativa föräldrar tar ett större socialt ansvar och beter sig mer prosocialt i sällskap 
med andra barn. Alla dessa tre stilar kan även ses som lärstilar, eller pedagogens sätt att 
arbeta med empati och prosocialt beteende, som därmed kan bli viktiga ageranden i arbetet 
med att försöka innesluta alla barn i gemenskapen. 

6. Metod 
I följande avsnitt redogörs för vilka val av metoder som varit relevanta för arbetet, dvs. hur 
informationen inhämtats, vilka tillvägagångssätt som använts, samt hur informationen 
bearbetats. 

6.1 Kvalitativ intervju och gruppintervju 
Till denna studie har två intervjuer genomförts. En kvalitativ intervju genomförd med en 
pedagog, och en gruppintervju genomförd med tre pedagoger. Kvale (1997) beskriver ett antal 
aspekter som är speciellt viktiga i den kvalitativa intervjun. Som kan höras på namnet vill 
man inte kvantifiera kunskapen genom denna intervju. Intervjun ska istället vara beskrivande 
och mer formad som ett samtal. Man söker heller inte efter allmänna och generella åsikter. 
Det är viktigt att man ger ett stort utrymme till den som blir intervjuad. Det innebär att 
intervjuaren inte ska komma med färdiga svarsalternativ eller mallar. Personen som intervjuar 
måste därmed vara medveten om de intervjuades kunskap och känslighet inför ämnet som 
diskuteras. Om personen som intervjuas inte känner någon större säkerhet i ämnet finns risken 
att han/hon som intervjuar ”ger” svaren eller åtminstone påverkar svaren, medvetet eller 
omedvetet. Intervjuformen ska kunna förändra ens åsikter under tidens gång, därför bör det 
inte upplevas som något negativt om intervjupersonen förändrar sin beskrivning allt eftersom 
samtalet utvecklas. De nya insikterna som skapas kan även gälla personen som intervjuar. Ett 
önskat utfall är att den intervjuade vinner nya insikter och känner att samtalet som helhet varit 
en givande upplevelse (Kvale, 1997). 

Att använda sig av gruppintervju, eller fokusgrupper, innebär att man samlar en grupp 
människor som under en begränsad tid får diskutera ett förutbestämt ämne med varandra. 
Förutom de som ska diskuterar ämnet består gruppen även av en samtalsledare. Den personen 
har en något annan roll än den traditionella intervjuaren, något mer tillbakadragen. Dess roll i 
detta sammanhang blir snarare att initiera samtalet och ge nya aspekter under samtalets gång 
för att utveckla och hjälpa vidare (Wibeck, 2000). 

I en intervjuform som sker i grupp är det naturligt att själva samtalet kommer att påverkas av 
vilken grupp som deltar och ett antal närliggande faktorer. Det finns intrapersonella och 
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interpersonella faktorer. Det intrapersonella syftar till gruppens individer och hur deras 
personlighetsdrag kan ge effekter på samtalet som sådant, t.ex. om du är utåtriktad eller 
kanske väldigt tystlåten som person. Å andra sidan det interpersonella, som i sin tur åsyftar 
samspelet mellan individerna. Samtalet kan påverkas väldigt mycket enbart genom 
förväntningar av vad de andra gruppdeltagarna förväntas säga eller hur de förväntas agera om 
jag säger si eller så. Det här fenomenet att vi inte gärna vill sticka ut i samtalet beskriver 
Wibeck som gruppkohesion. En vilja att förbli medlemmar av gruppen (Wibeck, 2000). 

Miljöfaktorer är en annan aspekt av stor vikt för hur samtalet fortlöper. T.ex. den fysiska 
miljön. Forskning visar att fokusgrupper som sitter i ett litet rum interagerar mer intensivt än 
en grupp som sitter i ett stort rum. Sedan så kan väggdekorationer eller andra iögonfallande 
objekt ta bort fokus från samtalet. Att ha ett väl uttänkt fysiskt avstånd mellan 
intervjudeltagarna kan också vara av vikt. Att sitta för tätt kan få deltagarna att ”skydda” sitt 
territorium, vilket kan innebära att den personen drar sig ur diskussionen, alternativt vinklar 
sina kommentarer till samtalsledaren istället för till hela gruppen (Wibeck, 2000). 

Likt kvalitativa intervjuer av den mer traditionella varianten har även intervjuer i grupp för- 
och nackdelar. Fokusgrupper kommer till sin rätt när det gäller att medvetandegöra ett 
problemområde för intervjudeltagarna. En annan positiv aspekt är att intervjun ger ett större 
djup. Detta genom att intervjupersonerna hela tiden försöker förklara sig för varandra, och de 
kan även bli ifrågasatta. Denna metod har visat sig vara till fördel när känsliga ämnen 
diskuterats, då har man kunnat ta stöd av de andra deltagarna. Nackdelar med att intervjua i 
grupp kan vara att gruppen utelämnar vissa tankar som inte går stick i stäv med gruppens 
norm. Därmed kan resultatet visa att vissa deltagare känner sig hindrade att tala om vissa 
saker. Andra gånger kan det bli så att moderatorn, samtalsledaren, styr samtalet och får 
deltagarna att svara det han/hon vill, vilket får betraktas som negativt. Det kan dock gälla 
även den traditionella intervjun (Wibeck, 2000). 

6.2 Intervjuns syfte – vetenskapsteoretisk utgångsp unkt 
Arbetet handlar om elevers utanförskap, men med fokus på pedagogerna och deras 
förhållningssätt, därmed har själva undersökningens metoder riktats helt och hållet mot 
skolpersonalen, pedagogerna. Eftersom utanförskap är en komplex företeelse där tydliga spår 
och signaler kan vara svåra att avläsa, kände jag störst tillförlitlighet till att intervjua just 
pedagoger. Där finns erfarenheten av ämnet, och därmed föll sig valet av metod naturligt. 
Syftet och de forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet har även legat till grund när 
intervjufrågorna har formulerats. Intervjufrågorna är konstruerade på så sätt att de ska kunna 
ge undersökningen de svar som krävs, samt skapa en struktur och en ram till intervjusamtalet. 
Intervjufrågorna (bilaga 1) som formulerats bör inte ses som en mall under intervjun, snarare 
en guide som i slutändan ska leda till svaren. Om så krävs ska intervjuaren vara beredd på att 
kunna omformulera frågorna och kunna anpassa dem efter situationen (Kvale, 1997). 

Syftet med intervjustudien till detta arbete är att lära känna och förstå pedagogernas livsvärld. 
Livsvärldsbegreppet är ett filosofiskt begrepp som blivit till stor vikt för den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Begreppet har sin grund i fenomenologin. Livsvärlden är 
först och främst till för att skapa en säker grund för den vetenskapliga kunskapsbildningen vi 
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tar till oss. I en tid när det blir en allt större klyfta mellan rena faktakunskaper och världen 
själv, fyller livsvärlden en än större betydelse. Utan livsvärld är människan inte hjälpt av 
vetenskapen i sitt dagliga liv. Det är den objektiva vetenskapen som står för denna utveckling. 
Den objektiva världen kan inte erfaras, det är däremot i den subjektiva välden som kunskaper 
åskådliggörs. Alla våra tankar formas och prövas i vår egen livsvärld (Bengtsson, 2005). 
Därigenom blir intervjuerna ett viktigt komplement, eller rent av en förutsättning, för de 
vetenskapliga teorier som presenteras (Kvale, 1997). 

6.3 Dokumentation 
För att kunna dokumentera samtalen valdes metoden att spela in dem. Till det har ett digitalt 
fickminne använts, en inspelningsmetod som gav ett avslappnat intryck. Att slippa anteckna 
blir till ett krav i fall man ska kunna delta aktivt i intervjun och kunna leda intervjun exakt dit 
man vill (Kvale, 1997). Till hjälp under intervjuerna har arbetets syfte och forskningsfrågor, 
samt det i förväg formulerade intervjubladet (bilaga 1) funnits till hands, allt för att ha ett stöd 
och veta om intervjun leder ”åt rätt håll”. 

6.4 Intervjupersoner 
Undersökningen baseras på fyra pedagogers deltagande i intervjun. Tre av pedagogerna 
jobbar på samma skola, och den fjärde pedagogen jobbar på en annan skola. Personerna som 
intervjuats känner jag till sedan tidigare, antingen på det personliga planet eller genom 
arbetslivet. Utifrån det ansågs dessa pedagoger vara mest lättillgängliga för en intervju. Med 
andra ord är det ett slags bekvämlighetsurval som gjorts, vilket numera är en väldigt vanlig 
metod när man har ont om tid (Bryman, 2002). Vid intervjutillfället har deltagarna i 
undersökningen delgetts garanti på konfidentiell behandling (Kvale, 1997). 

Här följer en kortfattad beskrivning av de pedagoger som intervjuats: 

Intervjuperson A: Har drygt 30 års erfarenhet av läraryrket, alla yrkesår i grundskolans 
tidigare år, år 1-3. Har mestadels arbetat på mindre byaskolor. 

Intervjuperson B: Har ca 13 års erfarenhet av läraryrket, mestadels i grundskolans tidigare år, 
år 4-6. Arbetar just nu i en årskurs 3. Har främst arbetat på byaskolor, och har även erfarenhet 
av specialklasser. 

Intervjuperson C: Har ca 11 års erfarenhet av läraryrket. Har nu en årskurs 1, har erfarenhet 
av grundskolans tidigare och senare år. Har arbetat på flertalet skolor, stora som små. 

Intervjuperson D: Har ca 21 års erfarenhet av läraryrket, inom grundskolans tidigare år, år 4-
6. Arbetar just nu inom år 5. 

Intervjupersonerna A, B och C arbetar just nu inom samma skola. Skolan är en s.k. byaskola, 
f-6. Skolan har ca 60 elever i nuläget. Intervjuperson D jobbar också på en byaskola, men av 
det större slaget, f-6. Denna skola ligger i en intilliggande kommun. 

6.5 Procedur 
De tilltänkta intervjupersonerna kontaktades redan i ett tidigt skede av arbetets gång. 
Pedagogerna kontaktades var och en för sig, först och främst för att höra om det fanns ett 



 

15 

 

eventuellt intresse för att deltaga. Utifrån dessa samtal bestämdes, på önskan av pedagogerna, 
att intervjusamtalet skulle genomföras i form av ett gruppsamtal. Med motiveringen att det 
skulle hjälpa samtalet att ta fart. Detta gällde alltså de tre pedagogerna på samma skola. Det 
ansågs aldrig vara aktuellt att den fjärde pedagogen också skulle delta i samma intervjusamtal 
eftersom de jobbar på olika skolor, och för att min kontakt med övriga pedagoger på den 
skolan var obefintlig. Därför intervjuades den fjärde pedagogen enskilt. 

Det var i förväg planerat att intervjupersonerna skulle få ta del av intervjufrågorna (bilaga 1) 
redan innan intervjun ägde rum. Det visade sig även vara ett av önskemålen som pedagogerna 
framförde. Frågorna mailades till dem en knapp vecka före intervjun. Även detta för att skapa 
en trygghet och ett lugn bland dem som intervjuas, det ger förmodligen också intervjuaren 
större möjligheter till att få väl genomtänkta svar (Kvale, 1997). 

Intervjuguiden är indelad i tre områden, detta för att ge den en tydligare struktur, vilket i sin 
tur kan göra efterarbetet mer lättgående. Strukturen är på den skriftliga nivån och kommer 
förmodligen inte att göra någon större skillnad på samtalet i sig. Inledningsvis ges alla 
intervjupersoner möjligheten att definiera ordet och begreppet ”utanförskap”. Det kan ses som 
en grund, eller kanske rent utav en förutsättning för den fortsatta intervjun. En väldigt öppen 
fråga som kan ge många olika svar. Här måste intervjuaren vara alert och försöka se varthän 
intervjun leder, dels för att kunna utveckla den ytterligare, alternativt styra den eller hjälpa 
samtalet på traven (Kvale, 1997). Efter den inledande frågan vill jag genom mina frågor ta 
reda på deras synsätt, förhållningssätt, pedagogik och den enskilda skolans eventuella 
handlingsplan. Tanken är att pedagogernas svar sedan ska kunna diskuteras utifrån tidigare 
forskning och de teorier som redovisats i bakgrunden, sociokulturellt perspektiv, 
socialpsykologiskt perspektiv, relationellt och kategoriskt perspektiv osv. 

6.6 Analys/tillvägagångssätt 
Vid bearbetning av pedagogernas tankar har det använts en metod som går ut på att tolka och 
meningskategorisera deras svar för att ge en överskådlig bild över skolan, pedagogerna och 
dess metoder. Pedagogernas information har tolkats utifrån arbetets forskningsfrågor samt de 
teoretiska perspektiven som lyftes i bakgrunden. En ytterst stor noggrannhet har infunnit sig 
vid bearbetningen av pedagogernas tankar, detta för att skillnaderna mellan beskrivning och 
tolkning ska vara så små som möjligt. Helst ska skillnaderna vara obefintliga (Kvale, 1997). 

Första steget i intervjuanalysen var att återge intervjuerna, så precist som möjligt, i skriftlig 
text. För att sedan utifrån det arbetet kunna välja ut delar av intervjun som är relevanta för 
studien (Kvale, 1997). Vissa av kategorierna som pedagogernas tankar placerats i, har fått 
växa fram under arbetets gång. 

Som forskare har man ett förutbestämt förhållningssätt till det som undersöks. Utifrån detta 
säger Kvale (1997) att man måste försöka ha en distans till vad som sägs under intervjuerna. 
Den kunskapen erövras genom att ha en konsekvent metodisk och teoretisk hållning. 
Forskaren måste vara medveten om att det som sägs kan tolkas på flera olika sätt. Därmed inte 
sagt att man hela tiden kan vara kritisk till det direkt sagda i en kvalitativ intervju, däremot 
mot studien och dess tillförlitlighet. 
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6.7 Etiska överväganden 
I god tid innan intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om deras godkännande av att spela 
in intervjuerna. De garanterades konfidentiell behandling, detta genom att inte använda 
pedagogernas riktiga namn till arbetet, och inte heller beskriva deras arbetsplats vid namn 
eller med annan beskrivning. Pedagogerna informerades om att inspelningen enbart var till för 
min egen skull, för att inte behöva anteckna och för att kunna vara med i intervjun helt och 
hållet. De delgavs även att inspelningarna kommer att raderas när arbetet examinerats. 
Deltagandet i intervjun, och dess utformning har skett i samförstånd mellan de deltagande och 
mig (Kvale, 1997). 

På analysstadiet av arbetet måste även där infinna sig en stor noggrannhet när 
intervjupersonernas tankar analyseras. Det etiska området rör även hur djupt kritisk analysen 
ska vara, allt för att ingen av de som deltagit i undersökningen ska kunna drabbas negativt på 
något sätt (Kvale, 1997). 

6.8 Studiens tillförlitlighet 
Intervjuguiden (bilaga 1), som intervjudeltagarna fick ta del av innan intervjun, är till för att 
ge intervjuerna en tydlig struktur. Det genererar i sin tur att intervjuerna blir lättare att 
strukturera senare i analysfasen, detta eftersom intervjuguiden har tydliga frågeområden 
formulerade. Nackdelen med att intervjudeltagarna tar del av intervjuguiden i förväg är att 
svaren inte blir lika spontana och livliga (Kvale, 1997). Därmed skulle studien kunna 
ifrågasättas på den punkten att pedagogernas svar skulle kunna vara i förväg genomtänkta, 
och kanske formulerade utifrån vad intervjuaren anses förvänta sig. Angående gruppintervjuer 
nämner Wibeck (2000) ett antal punkter för att kunna säkra undersökningens kvalité. Val av 
miljö, och att gruppdeltagarna kan lita på att konfidentialiteten går att säkra, samt en duktig 
intervjuare. I mån av rutin skulle det sistnämnda kunna ifrågasättas eftersom gruppintervju 
aldrig tidigare varit föremål för mina undersökningar. Ändå kan svaren som getts i både 
gruppintervjun och den enskilda intervjun anses vara tillförlitliga med tanke på att 
intervjuguiden kompletterats med följdfrågor under intervjuernas gång. Trots det är det svårt 
att veta om studien skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle eftersom forskaren har en 
tendens att ransonera bort det som inte passar in med hans/hennes tidigare föreställningar 
(Wibeck, 2000). En annan aspekt av det hela är att människan har en tendens att agera på ett 
annat sätt än vad de normalt skulle göra, när de studeras. Vilket skulle kunna kopplas till 
intervjutillfället (Giddens, 2007). 

7. Resultat 
Resultatdelen inleds, liksom intervjuerna, med ett avsnitt där de fyra pedagogerna ger deras 
syn på begreppet utanförskap. Därefter lyfts kategori för kategori, dvs. pedagogernas tankar 
kopplat till forskningsfrågorna samt de olika frågorna från intervjuguiden. Eftersom tre av 
pedagogerna intervjuats vid ett och samma tillfälle är det inte alltid alla tre har gett sin syn på 
alla frågor. Det kan bero på att man känt en osäkerhet inför frågan, eller för att någon annan i 
gruppen sagt det man tänkt, eller så har man nickat medhållande, vilket av förklarliga skäl inte 
alltid uppmärksammas i den skriftliga analysen (Wibeck, 2000). 
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7.1 Vad är utanförskap? 
Första frågan i båda intervjuerna var hur skulle du beskriva ordet utanförskap? Några av 
pedagogerna uttalade sig om frågan och tyckte att den var både svår och utmanande. Deras 
uppfattning om varför begreppet är svårt att definiera var för att utanförskapet kan gestalta sig 
på många olika sätt, därför blir det svårt att upptäcka det. En annan svår aspekt enligt 
pedagogen själv, är att de inte alltid kan avgöra om eleven i fråga är utanför eller inte. Det kan 
endast eleven själv avgöra. Här följer några citat och tolkningar av det som blev sagt under 
intervjuerna, på frågan hur skulle du beskriva ordet utanförskap?: 

Pedagog A: ”Den ska vara upplevd, för ibland kanske man tror att barnet är utanför men 
dom upplever det inte själva. Så det viktiga tror jag är att barnet upplever utanförskapet.” 

Pedagog C: ”Att dom vill men inte får vara delaktiga i det som görs på raster.” 

Pedagog D: ”Alltså det spontana jag tänker är ju en elev som saknar kompisar och de här 
spontana kontakterna. T.ex. när de går ut på rast är det ingen som pratar med dom. Den 
sociala biten.” 

Pedagog D uppehåller sig längst vid frågan och beskriver vidare hur utanförskapet blir mest 
tydligt på rasterna. Enligt henne tillhör de ju en grupp i klassrummet, men på rasterna skiftar 
gruppkonstellationerna hela tiden. Hon beskriver det som en vilja att även där vara del av en 
önskvärd grupp. Även pedagog D tycker att en specifik situation ska vara självupplevd för att 
den ska räknas som utanförskap. 

Pedagog D: ”Jag kanske ser att en elev får vara med och inte är utanför, men den kanske 
ändå upplever sig utanför på något sätt.” 

Vanligt förekommande föreställningar i båda intervjuerna är alltså att utanförskap är en 
känsla, en känsla som individen själv besitter. Utifrån det anser pedagogerna att de själva inte 
kan bestämma om ett utanförskap finns eller inte, det ligger hos eleven själv. Både pedagog C 
och D nämner raster, eller den fria tiden på skolan som speciellt stora källor till utanförskap. 

Pedagogerna pratar inte bara om utanförskapet som en känsla, utan nämner också hur 
utanförskapet kan se olika ut. Pedagog D pratar om utanförskap i den bemärkelsen att det inte 
behöver handla om en enskild individ som hamnar utanför. Det kan likväl vara två elever, 
eller fler, som tillsammans känner sig utanför. Hon säger vidare att man en sådan gång måste 
visa dem att ”ni har ju faktiskt varandra”, eller ”vad är det egentligen som gör att ni strävar 
efter att vara med just dom?” 

Under intervjuerna nämns även formerna tillfälligt utanförskap och självvalt utanförskap. 
Pedagog C vänder på begreppet och nämner utanförskap i den meningen att eleven själv 
väljer att inte delta i gemenskapen. Hon är samtidigt tydlig med att man som pedagog inte 
bara kan acceptera att en elev vill vara utanför, det måste bero på någonting, och eleven kan 
behöva hjälp av pedagogen att komma på varför man känner si eller så. Pedagog D ger några 
exempel på situationer i klassrummet eller ute på skolgården som kan ge åtminstone ett 
tillfälligt utanförskap. Hon nämner ett exempel från hennes eget klassrum som hände för inte 
alls länge sedan. Det var några pojkar som kom in i klassrummet efter rasten och frågade ”var 
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är alla tjejer?”. Och i själva verket sitter det redan tre tjejer i klassrummet, men det var ju inte 
de tre som de var ute efter. Pedagog D påpekar att det inte var illa menat av dessa pojkar, men 
likafullt så känner sig tjejerna förmodligen som luft i just denna situation, och det tror hon kan 
skapa ett tillfälligt utanförskap. 

7.2 Orsaker till utanförskap 
Den kvalitativa intervjun som sådan är en metod där frågorna ofta går in i varandra. Det gäller 
även dessa två intervjuer. I frågeguiden fanns dock en fråga om varför vissa barn hamnar 
utanför gemenskapen. Den frågan är direkt kopplad till en av forskningsfrågorna som 
återfinns i början av arbetet: Vilka faktorer beror, enligt pedagogerna, elevers utanförskap i 
skolan på? Här följer några citat från pedagogerna: 

Pedagog B: Det kan ha med status att göra. Alltså att i gruppen, av olika anledningar, så får 
kanske något barn mindre status.” ”Man är lite annorlunda också, både socialt och 
utseendemässigt. Det är som att det blir lite lättare då.” 

Pedagog A: ”Men det behöver inte alltid vara barnet. För på sådana här mindre ställen kan 
det ibland vara att familjen har en status också, som följer med barnet. Man kan inte hitta 
något på själva barnet, välfungerande och trevligt precis som alla andra.” 

Pedagog D: ”Dels ett avvikande socialt beteende, alltså att någon beter sig lite udda och som 
upplevs jobbigt och svårt för kompisar. Då väljer man bort den.” 

Här sammanfattas resten av orsakerna till utanförskap, enligt de pedagogerna som deltagit i 
intervjustudien: 

Avvikande socialt beteende, utåtagerande och våldsamt beteende, omogen i förhållande till 
jämnåriga, elevens status i gruppen, familjens status (på mindre orter och byar), ”annorlunda” 
socialt och utseendemässigt, teknik (mobiler, Internet, facebook, msn osv.), etnisk tillhörighet 
och trosuppfattning samt funktionshinder. 

Genom följdfrågor och fortsatt diskussion konstateras av pedagogerna att problematiken med 
utanförskapet inte påverkas nämnvärt om den har sin grund i skolan eller om det har att göra 
med familjens status, vilket nämndes som en faktor. Pedagog D nämner etnisk tillhörighet 
som en faktor som hon anser kan vara kränkande. Att en elev som varken känner till språket 
eller kulturen och likväl placeras i en svensk klass. I den meningen anser hon att också det är 
ett utanförskap. 

De tre pedagogerna som intervjuades vid samma tillfälle, nämnde att på skolor i små byar kan 
utanförskapet bero på att det helt enkelt finns ett för litet urval av barn i samma ålder. Att det 
finns för få elever, eller kanske ingen som har samma intresse som en själv. Pedagog A tror 
därför att det kan bli ett lyft, för elever som är utanför, när de börjar grundskolans senare år 
och får komma till en annan miljö med ett större urval av elever. Pedagog C ger medhåll och 
tycker att det kan finnas minst en sådan elev i nästan alla klasser. 
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7.3 Vilka konsekvenser får utanförskapet? 
Frågan om vilka konsekvenser utanförskapet kan få ställdes mer eller mindre rakt ut under 
båda intervjuerna. Intervjuerna rörde området även utan att frågan ställdes, det kändes dock 
nödvändigt att denna fråga fick ställas eftersom den är väldigt tätt sammankopplat med 
studiens syfte: ”vilken uppfattning har pedagoger om elevers utanförskap i skolan och vilka 
konsekvenser får utanförskapet för elevers utveckling och lärande?” 

Pedagog A: ”Många konsekvenser för hela livet.” 

Pedagog B: ”Det kan ju också göra att dom tappar tilltron till skolan. Det kan bli magont, 
oro, stor frånvaro. Även självbilden.” …” I slutändan skulle det kunna bli skillnaden mellan 
att få ett välbetalt jobb eller ett dåligt betalt jobb, just för att du inte orkar genomföra skolan 
på ett schysst sätt.” 

Pedagog C: ”Nej men dom har inte tilltron till sig själv heller.” (Svarar på pedagog B om att 
tappa tilltron till skolan) 

Pedagog D: ”Det tror jag är stora konsekvenser. För mår man inte bra socialt och bland 
kompisar och så, kan det ofta vara mycket begärt att man ska fungera i inlärningssituationer 
också.” 

Frågan är ställd på ett objektivt sätt och pedagogerna kan därför uppehålla sig varhelst de vill, 
förutsatt att de anser det vara en konsekvens av utanförskapet. Pedagog D var den som 
fastnade mest för konsekvenser i inlärningssituationen. Detta fastslog hon genom att säga att 
eleven måste må bra i skolan, annars får det konsekvenser för inlärningen. Hon gav även ett 
annat perspektiv på det hela genom ett påstående om att elever som har det tungt hemma 
istället kan fungera bra i skolan, skolan blir till deras trygga punkt och normala tillvaro. 

Pedagog A kopplar konsekvenserna till status. När en elev i ett visst stadium har tilldelats en 
status så kommer den att följa med. Eleven placerar sig själv i statusen, och hon tror att det 
kan ha att göra med lågt självförtroende. 

Pedagog A: ”Jag tror inte alls det är ovanligt. Om man har haft en viss status hela tiden i en 
9-årig grundskola, då tror jag man automatiskt tar samma roll när man kommer till den nya 
skolan.” 

Genom detta citat kopplar hon an till det hon tidigare sa om att utanförskapet kan få livslånga 
konsekvenser. Pedagog B tyckte att inlärningssituationen skulle bli lidande främst i 
inlärningens muntliga delar. Risken är stor att eleverna påverkas negativt av utanförskap om 
han/hon t.ex. ska redovisa inför hela klassen. Däremot är problemet inte lika stort i en 
situation där eleven sitter och skriver i sin skrivbok t.ex., då blir eleven inte lika utsatt. 

7.4 Hur reagerar pedagogen när en elev hamnar utanf ör? 
På den här frågan var tanken att få pedagogens syn på utanförskap, hur allvarligt man ser på 
en sådan situation. Svaren varierar en del beroende på i vilken ålder eleverna är. De tycker att 
en faktor som självinsikt också har en stor påverkan på utgången av problemet. Frågan jag 
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ställde till pedagogerna var hur reagerar man som lärare när man ser en elev som inte 
”passar in” i gemenskapen? 

Pedagog A tycker att det första man gör är att titta hur eleven verkar må. Hon lägger till att 
det blir mer jobbigt för eleverna på mellanstadiet, med motiveringen att självinsikten blir 
större. I de första skolåren är eleverna mer individualistiska, och i år 4-6 analyserar eleverna 
sin egen situation mycket djupare. Pedagog C fyller i med att det blir mer personligt mellan 
eleverna i den åldern. Pedagog B ger också medhåll, men lägger till att även de yngre barnen 
kan besitta dessa problem, men att de förmodligen inte förekommer i samma utsträckning. 

Pedagog D nämner känslor som ledsen och berörd på frågan om vad hon känner när någon 
hamnar utanför. Hon säger sig även bli lite arg när hon ser att utanförskapet kan bero på att 
eleverna helt enkelt inte har förståelse för ”offret” och dess situation. Till skillnad från de tre 
andra pedagogerna var pedagog D inte lika säker på att utanförskapet skulle bli ett större 
problem när man kom upp i mellanstadieåldern. Men hon kände att hon inte var nog säker för 
att kunna svara på den frågan. 

7.5 Vikten av empati och etik 
Hur viktig empatin är, och vilken roll den spelar för att förhindra utanförskap var inte ett 
område som var en del av intervjuguiden. Likafullt togs det ändå upp under båda 
intervjutillfällena. 

Pedagog A: ”Jag tror det är så att vi föds till individualister, och det är alla vi runt omkring 
som har den där uppgiften att hjälpa dom att bli empatiska.” 

Pedagog C: ”För det är ändå det som det handlar om, om hur världen ser på dig, om du får 
ett utanförskap eller inte. Jag tror det är det viktigaste.” (Pedagog A och C’s citat sägs direkt 
efter varandra). 

Pedagog D pratar också väldigt varmt om empati och tror att det är enda vägen att gå för att 
skapa en förståelse för alla elevers situationer. Det, och att prata om det. Hon nämner det som 
en undervisningsform där hon försöker ge kunskap om elevernas olika situationer. Hon är 
också tydlig med att detta sätt att jobba inte är att gå bakom ryggen på någon elev, allt görs 
för att hjälpa eleven som hamnat utanför. 

Pedagog D: ”Om man ska försöka jobba bort det så är det förståelse, kunskap och empati. Då 
spelar det ingen roll, tycker jag, vad som är anledningen till ett utanförskap. Om jag säger att 
en elev har ett utåtagerande beteende kan man ändå få en förståelse för varför det är som det 
är. Varför den agerar på det här sättet. Då kanske man kan försöka ta in den eleven ändå.” 

Pedagog D lyfter i samma veva kamraterna och deras betydelse för den som hamnat utanför. 
Som lärare är man ju bara en individ, men i klassen finns det kanske 20 individer till, och 
tillsammans måste alla hjälpas åt. 
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7.6 Pedagogernas metoder för att förebygga utanförs kap 
Frågan om hur pedagogerna jobbar för att förebygga utanförskap genererade många olika 
svar, dels för att det inte finns bara ett enda rätt svar, men även för att utanförskap, enligt 
pedagogerna, kan vara väldigt situationsbundet och ha sin grund på många olika plan. 

För att utveckla detta frågeområde ställdes, under båda intervjuerna, en fråga om hur 
pedagogerna tänker kring att eleverna själva får bilda arbetsgrupper, och huruvida det skulle 
kunna vara en källa till utanförskap. Frågan fanns inte med i intervjuguiden, pedagogerna gav 
dock väldigt genomtänkta svar trots det faktumet. 

Pedagog C var väldigt tydlig med att hon nästan aldrig låter eleverna själva göra grupper. 
Ingen ska behöva känna den hemska känslan av att bli vald sist. Hon motiverar ytterliga 
genom att säga: ”Det behövs bara en enda negativ händelse om det är en känslig person. Så 
kommer det att följa med dom. Så man måste undvika alla tillfällen, men man kan inte se allt. 
Men allt man kan undvika tycker jag man ska göra.” Pedagog A relaterar det hela till 
matsalen, att även där kan det bli jobbigt om man känner att man inte har någon att sitta med, 
därför har hon bestämda platser där. 

Även pedagog D, som arbetar inom år 5, vill helst styra grupperna själv, just för att alla ska få 
jobba med någon som de trivs med. Hon menar också på att någon kommer att känna sig 
utanför vid de tillfällena när eleverna själva får välja grupper. 

Pedagog A nämner att hon ganska ofta använt sig av sociogram för att redan i ett tidigt skede 
kunna upptäcka om någon i klassen är drabbad av utanförskap. Speciellt inom grundskolans 
första år anser hon sig ha haft väldigt stor nytta av den metoden. Hon nämner även en 
situation där hennes farhågor om en elevs utanförskap blev bekräftade av elevens förälder 
som ringde tätt efter att sociogrammet genomförts.  

Att lyfta barn som är i utanförskap, av den anledningen att höja deras status i de andra ögon, 
var en metod som kom på tal under båda intervjuerna. Pedagog C nämner det bl.a. vid ett 
tillfälle under intervjun att man ska försöka hitta något positivt hos barnet som hamnat 
utanför, och försöka använda den egenskapen på något sätt. Att lyfta barnet i de andra 
elevernas ögon. Pedagog A påpekar i samma veva att detta måste ske med största 
noggrannhet. Det får inte gå till överdrift, då kan det istället vändas till något negativt. Då kan 
det bli så att de andra eleverna ser igenom det sättet att jobba, säger pedagog B. 

En annan faktor som nämns under intervjuerna är vikten av att lyfta varandras olikheter i 
elevgruppen. Pedagog D pratar om att kunna dra nytta av varandras olikheter, att eleverna i 
klassen känner vilken tur det är att alla är olika, att man känner sig lite fascinerad över det 
hela. Eleverna ska kunna ha ett avslappnat förhållningssätt till olikheter, och kunna se sina 
kamrater som tillgångar. Pedagog C närmar sig också det området och nämner att man måste 
prata mycket i klassrummet om att alla har rätt att vara med. 

7.7 Metoder från ledningshåll 
Under intervjutillfällena tillfrågades pedagogerna om man på deras skola har en gemensam 
metod, eller ett gemensamt förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot elevers 
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utanförskap, eller om det är upp till pedagogen själv. Svaren av pedagog A, B och C på denna 
fråga är väldigt tätt sammankopplade eftersom de jobbar på samma skola. Pedagog B tycker 
att man på deras skola har ett gemensamt förhållningssätt. Pedagog C kopplar an det till det 
faktum att de under årens lopp faktiskt gått en del utbildning i etik och förhållningssätt. 
Arbetsmetoderna de fått därifrån tror hon har gjort mycket för gemenskapen och respekten för 
varandra på den skolan. Pedagog A nämner elevmedlare som en viktig faktor, vars uppgift är 
att se så att ingen ska behöva vara ensam. Pedagog B är medveten om att man trots de 
metoder som finns så är det lätt hänt att missa saker som händer. 

Pedagog D känner att de på hennes skola snarare har lämnat över ansvaret på pedagogen, 
även om det såklart finns ”likabehandlingsplaner”. Hon nämner även att skolan hon jobbar på 
är en s.k. friends-skola, vilket också är en metod för att förhindra att elever ska hamna 
utanför. 

Pedagog D visar sig genom sitt citat vara aningen kritisk mot skolans fokus och hur det 
utvecklat sig genom årens lopp: ”Trots att man hela tiden ska jobba mot målen så känner jag 
nästan att man mer ska jobba med den sociala biten. Skolan känns mer och mer målstyrd, 
men jag känner att den sociala biten blir viktigare och viktigare att jobba med.” ”Men om 
man tänker vad som är viktigt med livet, så tänker jag på det här med empati och god 
självkänsla. Det är ju någonting man bär med sig hela livet. Och även om jag är lärare så 
måste jag kunna säga att det är mindre viktigt om eleven nått målen i historia t.ex.” 

8. Resultatanalys/diskussion 
I följande avsnitt problematiseras och prövas pedagogernas tankar i relation till de teoretiska 
perspektiv som återfinns i bakgrunden. 

Pedagogerna är i likhet med Stigendal (2002) på det klara med att utanförskapet kräver en 
vilja att vara inne i en gemenskap. Pedagogerna ger vidare medhåll att gemenskapen i sig inte 
bör tillskrivas ansvaret för att någon hamnar utanför. En av pedagogerna nämner att 
utanförskapet kan vara självvalt. En annan intressant metod som en pedagog visar upp är att 
förändra elevernas syn på utanförskap. Detta genom att känna tilltro till den lilla grupp man 
befinner sig i. Att utanförskapet skulle bero på bristande vilja var dock en tanke som fick 
väldigt begränsat utrymme under intervjuerna. Orsakerna som lyftes kan till väldigt stor del 
relateras till ett kategoriskt synsätt, enligt Perssons (2001) sätt att se på specialpedagogiska 
tillvägagångssätt. Den slutsatsen dras genom att de flesta pedagogerna gav orsaker till 
utanförskapet såsom ett utåtagerande beteende, annorlunda och ett avvikande socialt beteende 
osv. I de allra flesta av de orsakerna som ges tillskrivs eleven problemet. Därmed är synsättet 
tämligen kategoriskt (Persson, 2001). Synsättet kan även relateras till ett kategoriskt synsätt 
på det planet att väldigt lite fokus hamnar på att det skulle kunna vara gruppen som har ett 
problem, och inte individen. Som tidigare nämnts i bakgrunden så är valet av pedagogiskt 
synsätt av stor vikt när det gäller att få bukt med ett problem som utanförskap. 

Schjellerup Nielsens (2006) ståndpunkt att skolans sociala liv är av större vikt än det som 
läraren undervisar, får medhåll av en av pedagogerna som också tycker att hennes 
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undervisning är mindre viktig än elevernas välmående. Att de andra pedagogerna inte pratade 
om den aspekten beror snarare på att intervjun helt enkelt inte gick i den riktningen. Hade det 
kommit på tal är det mycket möjligt att de hade gett medhåll. Det får istället ses som en brist i 
mitt agerande som intervjuare eftersom det är en väldigt intressant synvinkel på elevens liv i 
skolan. Det synsättet på eleverna får betraktas som relationellt eftersom läraren ska kunna 
lägga mindre krut på undervisningen och satsa mer på själva gruppen, precis som Thornberg 
(2006) säger. 

Under intervjuerna nämndes flertalet olika orsaker till utanförskap. De flesta pedagogernas 
uppfattning om orsakerna kan i stor utsträckning kopplas till Blidings (2004) avhandling där 
hon beskriver ordet uteslutning. Åtminstone tre av pedagogerna tyckte att låg status kunde 
vara en orsak till varför man hamnar utanför gemenskapen. Låg status beror såklart även det 
på någonting. Även här är förklaringarna till det hela tämligen kategoriska (Persson, 2001). 
Endast en av pedagogerna nämner i detta sammanhang att problemet inte skulle vara kopplat 
till eleven själv. Den gången sägs istället problemet vara någonting som tas med till skolan 
från fritiden, dock beror det inte på eleven själv. 

Konsekvenserna som kan kopplas till utanförskapet är enligt pedagogerna många. 
Konsekvenserna är inte kopplat till lärande i den mån som hade förväntats, det som blev sagt 
bör för den skull inte alls betraktas som mindre värdefullt eller mindre viktigt. Ingen av 
pedagogerna var främmande för tanken att utanförskapet kunde få konsekvenser för hela livet. 
Som en av pedagogerna sa, att man som elev förmodligen fortsätter att ta sig an den roll man 
tidigt under grundskolan blivit tilldelad eller själv tagit. Den kommentaren stämmer överens 
med det som Hymel, Bowker & Woody redan 1993 kom fram till, nämligen att barn som 
hamnar utanför gemenskapen löper en stor risk att vara fortsatt utanför. Pedagogernas 
kommentarer på denna fråga visar på stort allvar och att de tror att det skulle kunna hämma 
eleverna i deras utveckling. Under den ena intervjun påpekades just att det måste finnas en 
medvetenhet om problemet från lärarhåll, om man ska kunna göra någonting åt saken. Men 
det var alltså endast en pedagog som med stor övertygelse tyckte att elever utanför 
gemenskapen påverkas negativt i lärsituationer (Strandberg, 2006). När man arbetar som 
lärare borde det då betyda att just den pedagogen ser med större allvar än de tre andra 
pedagogerna på utanförskapet som problem. Å andra sidan kan man förmodligen inte dra den 
slutsatsen eftersom det lika gärna kan bero på att intervjun i grupp inte gick i den riktningen 
helt enkelt. Samtidigt var det ju faktiskt en till pedagog som drog en parallell till lärandet, 
men la inte samma tyngd och vikt vid det hela. 

Empatibegreppet fastnade nästan alla i intervjustudien för. Under denna del visade alla upp ett 
väldigt relationellt tankesätt (Persson, 2001). Några av pedagogerna sa att man på denna bit 
inte lägger tyngden på individen som är utanför, utan istället på hela gruppen. Det handlar om 
att få en förståelse för andras situationer (Holm, 2001). I stället för att ändra på en viss 
egenskap hos den som är utanför så kan man istället förändra en situation genom de som är 
runt omkring. Det kan tyckas vara motsägelsefullt att samma lärare som på orsaker till 
utanförskap visade upp en kategorisk sida, samma lärare är ytterst relationella i sina metoder 
att förhindra och förebygga utanförskap. Men det visar bara att det ena pedagogiska 
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perspektivet inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Dessa tankar från pedagogerna går 
även att koppla ihop med det prosociala beteendet (Thornberg, 2006) 

Alla lärarna som deltog i studien använde sig av ett värdepedagogiskt tillvägagångssätt. Hur 
kontinuerligt arbetet var är väldigt svårt att säga. Eftersom värdepedagogik, enligt Colnerud 
(2003), till stor del har att göra med lärarens sätt att vara, lärarens moral, så kan det vara svårt 
att veta till vilken grad pedagogerna agerar värdepedagogiskt. I alla fall är det svårt att avgöra 
endast genom en intervju. 

Alla lärarna visar sig även vara väldigt noga med socialpsykologi, dvs. att de lägger en stor 
noggrannhet vid formandet av arbetsgrupper (Thorberg, 2006). Att tro att elevernas förmåga 
att göra grupper hänger ihop med utanförskap, skulle kunna betyda att man inte litar på 
eleverna, vilket i sin tur skulle innebära att de agerar kategoriskt i frågan (Persson, 2001). 
Men med hjälp av följdfrågor under intervjun visar pedagogerna istället upp en stor omsorg 
som motiv för att själva forma grupperna. Att ingen ska behöva må dåligt så fort 
arbetsgrupper ska bildas, och att en negativ upplevelse kan få jobbiga konsekvenser, nämns 
som goda motiveringar till valet (Thornberg, 2006). Även här när pedagogerna poängterar hur 
viktigt det är att just pedagogen själv ska forma grupperna och inte eleverna, så fokuserar de 
på individen. Mycket fokus hamnar på att individen ska må bra inne i gruppen. Väldigt lite 
fokus hamnar på att hela gruppen ska må bra. På så sätt visar de upp ett individperspektiv 
även inom socialpsykologin. 

Intressant med undersökningen är att den läraren som visar upp relationella tankegångar i 
synen på orsaker till utanförskap är den läraren som har längst erfarenhet utav läraryrket. Det 
känns som en vanlig föreställning att lärare med lång erfarenhet ofta kan ha ett kategoriskt 
arbetssätt (Persson, 2001), mycket pga. den historiska utvecklingen. Dessa intervjuer visade 
dock på motsatsen, i just det här specifika fallet. Vad det skulle kunna bero på är mycket svårt 
att säga. Samtidigt måste man tänka på att det inte behöver vara ett generellt mönster, det är 
snarare ett undantag. 

Det sociokulturella perspektivet lyste med sin frånvaro i många av de tankar som lyftes vid 
intervjutillfällena. Det var väldigt intressant att höra hur några av pedagogerna ansåg att 
utanförskapet inte hade så väldigt stor effekt på lärandet. De ansåg att det var först och främst 
bara i lärandets muntliga delar och desto mindre när eleven jobbar enskilt som det skulle ha 
en effekt. Kanske är det som de säger, att utanförskapet påverkar oss mest i de muntliga 
delarna (t.ex. redovisningar). Men pedagogerna, främst vid gruppintervjun, visar då att deras 
synsätt inte är så pass sociokulturellt som man hade kunnat hoppas på. Ju mer sociokulturell 
man är i sitt agerande, desto mer vikt borde man automatiskt lägga vid att alla elever ska 
inneslutas i gemenskapen. Annars tappar man det mest essentiella i det pedagogiska synsättet, 
just samspel, dialog och interaktioner eleverna emellan (Dysthe, 2003). 

Det faktum att pedagog D i hög grad, och även pedagog B, ansåg att utanförskap direkt kan 
påverka lärandet skulle kunna ha sin grund i att just de två lärarna har längst erfarenhet av det 
gamla mellanstadiet. Under intervjuerna påpekade åtminstone tre av pedagogerna att 
utanförskapet blir till ett större problem för eleven just under mellanstadiet. Det skulle kunna 
vara anledningen till att just mellanstadielärarna tror att det påverkar lärandet i hög grad. 
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Läraren i år 5 var också den enda som drog parallellen mellan det sociala livet och den 
målstyrda skolan, hon kände att skolan satsar på fel saker. Kanske är det så att hon, som har 
äldst barn av de som deltog i studien, drabbas mer än de lärarna som har yngre barn, av den 
målstyrda skolan. Det skulle väl kunna vara så att fokus på det sociala livet får stå till sidan 
när eleverna blir äldre och större fokus hamnar på att nå målen. Den pedagogen är också 
väldigt tydlig när hon uttrycker sitt missnöje över att den målstyrda skolan får en allt större 
plats, samtidigt som det sociala livet i skolan blir allt mer lidande (Schjellerup Nielsen, 2006). 

Pedagog C är den som kanske mest visar en vilja att jobba värdepedagogiskt, det gäller även 
pedagog A. Det skulle kunna bero på att Pedagog C just nu jobbar med en årskurs 1, och 
pedagog A har väldigt stor erfarenhet just av de lägre åldrarna. I just år 1 är det väl så att man 
fokuserar väldigt mycket just på värdepedagogik, just för att barnen är nya i klassen och 
kanske nya på hela skolan. Det ska kanske dock ses som ett undantag mer än en regel 
eftersom pedagog D också hon använder sig en hel del av liknande metoder i hennes årskurs 
5. Därigenom kanske man kan ge medhåll till Colneruds (2003) tankar, att värdepegogik helt 
enkelt är lärarens sätt att vara. Därför kan man inte koppla det hela till vilket stadium läraren 
hör. Det hör snarare ihop med pedagogens personlighet och moral. 

9. Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet varit till stor tillfredsställelse på den punkten att det 
gett många nya insikter och många nya infallsvinklar från både litteraturen och de pedagoger 
som ställde upp i intervjustudien. För att koppla det hela till syftet och forskningsfrågorna 
anser jag att de har besvarats. Syftet var att ta reda på pedagogers syn på elevers utanförskap, 
kopplat till utveckling och lärande. Pedagogerna ser väldigt allvarligt på utanförskap och dess 
problematik kopplat till utveckling. Däremot är det endast en pedagog som i hög utsträckning 
kopplar det hela till lärande. Pedagogerna är för det mesta kategoriska i sina förhållningssätt. 
Deras arbetsmetoder kopplat till utanförskap är att de gärna vill vara en del av 
grupprocesserna, eleverna får med andra ord inte forma arbetsgrupper själva. De försöker 
också alltid höja statusen på de elever som hamnat utanför gemenskapen. Skolornas 
gemensamma metoder är friends och medling. Utifrån detta tycker jag att syftet och 
forskningsfrågorna har blivit besvarade. Samtidigt ska man ha i åtanke att det är kvalitativa 
intervjuer som använts, med andra ord blir inte spektrat så väldigt brett. 

Eftersom pedagogerna la mest fokus på individen som är utanför gemenskapen, och mindre 
fokus på skolans sociala liv och lärandet i allmänhet, blev det naturligtvis så att det 
sociokulturella perspektivet inte fick så pass stor roll i undersökningen som väntat. Det kan 
tyckas vara synd eftersom jag anser det perspektivet vara en av de mest naturliga grunderna 
för lärande i skolan, vilket i sin tur borde förebygga utanförskapet som ligger till grund för 
arbetet. Att ta in det förebyggande arbetet i ett lärandeteoretiskt perspektiv tror jag ger en 
större mening än att ”bara” se till så att alla barnen får vara med och leka eller över 
huvudtaget delta i en grupp. 

Det känns som att det gemensamma arbetet är väldigt löst knutet till någon slags 
handlingsplan på skolorna. Båda skolorna använder sig i och för sig av välkända metoder 
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(Friends och elevmedling), men för att problemet med utanförskap verkligen ska tas på allvar 
så krävs det att man ska kunna förankra sitt arbete i läroplanen. Vilket på den punkten i sig 
inte kan skyllas på den enskilda skolan. Men den bestående känslan är ändå att den enskilda 
pedagogen är lämnad alldeles för ensam för att kunna bedriva en väl fungerande pedagogik i 
ämnet och dess problematik. Pedagogerna i undersökningen tar absolut inte för lätt på 
utanförskap, men om läroplanen omarbetades på den punkten så skulle pedagogen lättare 
kunna ta sitt ansvar i det hela. 

Studien har varit väldigt givande för mig, och det finns mycket jag kan ta med mig in i 
arbetslivet. T.ex. att man aldrig ska ta för givet att alla elever känner sig som en del av 
gemenskapen. Jag måste också alltid sträva efter att alla ska må bra och känna en trygghet i 
klassen. På så sätt läggs en bra grund för fortsatt lärande och utveckling. Mitt förhållningssätt 
är därmed av största vikt för hur situationen utvecklar sig. Jag tror därför det är viktigt att alla 
lärare förstår att ens sätt att arbeta spelar stor roll för varje elev. Vilka pedagogiska 
ställningstaganden vi gör och hur vi ser på situationer som uppstår inom skolans väggar blir 
av ytterst stor vikt för hur vi kan lösa dem, och hur väl resultatet faller sig. 

9.1 Metoddiskussion 
Kritik mot arbetet kan riktas mot att studien inte är omfattande, med andra ord väldigt få 
pedagoger som deltagit i undersökningen, och därigenom blir det svårt att dra några generella 
slutsatser utifrån svaren som frambringats. Om gruppintervjuer skulle bli föremål för fortsatt 
forskning i ämnet skulle man istället kunna blanda lärare från olika skolor eftersom att lärare 
som jobbat tillsammans under en längre tid har en tendens att tänka i snarlika banor. En viss 
kritik skulle även kunna riktas mot valet att ha en fokusgruppsintervju och en intervju enskilt. 
Eftersom det blir två olika sorters intervjuer så präglas även svaren på två olika sätt. Kanske 
hade det varit att föredra att ha några till pedagoger i studien och istället göra två 
fokusgruppsintervjuer. På så sätt hade studien blivit mer enhetlig. På något sätt känns det som 
att pedagogerna, genom metoden som användes, gavs olika förutsättningar, vilket inte alls var 
intentionen. Tanken med att genomföra den ena intervjun i grupp var att det skulle ge 
undersökningen ett extra djup. Eftersom att man, enligt Wibeck (2000), i en sådan situation 
förväntas höra många intressanta aspekter som bygger vidare på varandras tankar. Så tycker 
jag också att det blev, men nackdelen var att intervjudeltagarna i gruppintervjun vid ett antal 
tillfällen ”färgades” av vad de andra sa. Just de gångerna kan resultatdiskussionen bli lidande. 
Utifrån den aspekten kan den traditionella kvalitativa intervjuformen vara att föredra. Om jag 
i just denna studie istället hade använt mig av fyra kvalitativa intervjuer så hade det 
förmodligen gett studien större reliabilitet. Vilket två fokusgruppintervjuer förmodligen också 
gjort. 

9.2 Fortsatt forskning 
Om studien skulle genomföras vid ett annat tillfälle skulle man istället kunna jämföra 
nyutexaminerade lärare med lärare med lång erfarenhet, eller lärare på små byaskolor jämfört 
med lärare på stadsskolor. Det skulle kunna vara alternativ om man vill utöka studien och 
göra nya jämförelser som förmodligen skulle visa tydligare mönster och strukturer i resultatet. 
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Bilaga 1 
Intervjusamtal – Utanförskap 

Arbetets syfte:  

Vilken uppfattning har pedagoger om elevers utanförskap i skolan och vilka konsekvenser 
utanförskapet får för elevers utveckling och lärande? 

Intervjufrågor 

Pedagogens synsätt – Vad tycker / tänker man?  

Definition: Hur skulle du beskriva ordet ”utanförskap”? 

Orsaker: Vad skulle kunna vara anledningen till att vissa barn hamnar utanför gemenskapen? 

Vad känner du när du ser att vissa elever inte ”passar in” i skolan? 

Konsekvenser: Vilka konsekvenser tror du utanförskapet kan få för eleven? 

Pedagogernas förhållningssätt / arbetssätt / pedago gik / ev. handlingsplan –  
Hur gör man?  

Finns det tillvägagångssätt som du använder dig av speciellt för att förhindra att elever ska 
hamna utanför? I sådana fall, vilka?   

Skolan som organisation  

Har ni ett gemensamt förhållningssätt i denna fråga eller är det upp till pedagogen själv? 

Hur skulle man kunna jobba i förebyggande syfte så att ingen hamnar utanför? Hur kan man 
upptäcka problemet i tidigt skede? 

Hur agerar ni när problemet redan uppstått? 

 


