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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om pedagogers syn på utanförskap på 

fritidshemmet. Vidare ville jag få reda på vad pedagogerna ansåg vara orsaker till 

utanförskap och hur det förebyggande arbetet såg ut samt vilka verktyg som ansågs 

användbara i detta arbete. Utöver detta var avsikten också att få en djupare insikt om hur 

samarbetet inom arbetslaget och med skolan såg ut. Grunden till studien kommer från 

kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma pedagoger från två olika skolor och den 

utgångspunkt jag hade var två forskningsfrågor: Vad anser pedagogerna kan vara orsaker 

till barns utanförskap i den egna verksamheten på fritidshemmet? Vad anser pedagogerna 

vara användbara verktyg i det förebyggande arbetet mot utanförskap? Resultaten har visat 

på samtalets betydelse för att skapa goda relationer mellan elever och pedagoger. Det 

visade sig även att leken används som ett betydelsefullt verktyg för att etablera relationer 

och bryta isen, speciellt på hösten när det kommer många nya barn. Av resultatet framkom 

även att det krävs trygghet för att barnen ska våga öppna upp sig för pedagogerna men 

trygghet är också väsentligt för att kunna skapa gynnsamma relationer till barnen.  
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Inledning 
I de allmänna råden för fritidshem (Skolverket 2014) står det att läsa att ett grupporienterat 

arbetssätt är en av grundpelarna i fritidshemmets pedagogik och relationerna mellan elever 

samt relationerna mellan elever och pedagoger har stor betydelse för arbetet på 

fritidshemmet (Skolverket 2014). Skolan men också fritidshemmet har som uppdrag att 

skapa förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Vidare handlar 

fritidshemmets uppdrag om att gynna allsidiga kontakter samt en social gemenskap 

(Skolverket 2014) och verksamheten ska präglas av omsorg för individens välbefinnande 

och utveckling. Ingen ska särbehandlas på grund av religion, etnisk/social tillhörighet, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättningar och alla typer av diskriminering ska 

därför motverkas aktivt. Eventuella kränkningar ska bemötas med kunskap, öppna 

diskussioner och aktiva åtgärder (Skolverket 2015).  

 

För att få till ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller diskriminering och kränkande 

behandling krävs ett aktivt engagemang och tillgång till olika resurser. Detta kan bland 

annat vara organisatorisk stabilitet, kompetent personal eller enighet i personalgruppen. 

Andra förutsättningar som visat sig framgångsrika när det gäller att förhindra 

diskriminering och kränkande behandling är en kollektiv inställning i det förebyggande 

arbetet, hos all skolpersonal men även i elevgruppen (Skolverket 2011).  

 

Syftet med detta arbete är att utifrån intervjuer med fyra fritidspedagoger bidra till 

fördjupad kunskap om fritidspedagogers uppfattningar om utanförskap och på vilket sätt 

de arbetar för att förebygga utanförskap i sina respektive fritidsverksamheter.  

Detta är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och jag vill därför fördjupa mina 

kunskaper om detta fenomen.  

 

I dagens samhälle kan det förekomma både okunskap och språkproblem där kulturkrockar 

är något som kan inträffa. Allt detta kan vara tänkbara orsaker till att eventuellt 

utanförskap uppstår. Sedan finns det naturligtvis även andra orsaker. Ett utanförskap kan 

leda till skolk, försämrad måluppfyllelse hos elever, men även en destruktiv och social 

beteendeproblematik hos eleverna (Mattila 2012). 

 

 

Syftet 
Syftet med detta arbete är att bidra till en fördjupad bild av fyra olika fritidspedagogers 

uppfattningar om utanförskap och på vilket sätt de arbetar för att förebygga ett 

utanförskap.   

 

 

Forskningsfrågor  
1. Vad anser pedagogerna kan vara orsaker till barns utanförskap i den egna 

verksamheten på fritidshemmet?  

2. Vad anser pedagogerna vara användbara verktyg i det förebyggande arbetet mot 

utanförskap? 
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Bakgrund 
Idag har skolan och fritidshemmet ett flertal styrdokument att förhålla sig till. Dessa är 

bland annat Skollagen, läroplan för grundskolan, kallad Lgr11 samt allmänna råd för 

fritidshemmet. Vidare finns det en mängd publikationer som tar upp främjande och 

förebyggande arbete mot kränkande behandling. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska 

fritidshemmet stimulera barns utveckling och lärande men också erbjuda en meningsfull 

fritid. Detta ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov (Skolverket 2014).  

Både skollagen och FN:s barnkonvention menar att all verksamhet ska utgå ifrån barnets 

bästa vilket innebär att de beslut och åtgärder som rör alla barn ska fattas utifrån ett 

barnperspektiv (Skolverket 2014). Med barnperspektiv menas att barnens intressen och 

åsikter ska tas med när verksamheten ska formas. I barnkonventionen står det att läsa att 

alla barn har samma rättigheter och lika värden, ingen får diskrimineras och barnets bästa 

ska alltid komma i första rummet (UNICEF 2018b). 

 

I tidigare undersökningar utförda av Skolverket beskriver de medverkande pedagogerna 

på fritidshemmet att de har en förmåga att skapa trygghet för barnen, stödja elevernas 

självkänsla och läsa av deras sinnesstämning. Vidare anser den deltagande personalen att 

arbetet med grupprelationer och elevernas generella utveckling både socialt och allmänt är 

deras expertområde. Sociala perspektiv som visar på de särskilda yrkeskunskaperna inom 

fritidshemmet är arbetet med att främja eleverna att utvecklas till självständiga, trygga 

individer. Individer som tar ansvar för sina handlingar, är en bra kompis samt kan lösa 

konflikter muntligt men även visa hänsyn och respekt och följa de bestämda regler som 

finns (Skolverket 2014).  

 

Vidare har skolan och fritidshemmet som mål att varje elev ska respektera andra 

människors egenvärde, hjälpa andra människor och ta avstånd från att andra utsätts för 

kränkande behandling och förtryck. Varje elev ska också kunna leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utveckla viljan att handla utifrån även deras bästa. De som 

arbetar i skolan ska vara delaktiga i att utveckla elevers känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för människor, även utanför den närmaste gruppen. Personalen ska också aktivt 

arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling och visa respekt för 

den enskilde individen (Skolverket 2015).  
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Tidigare forskning                                                                                                   
Här presenteras tidigare forskning som ligger till grund för min studie. Jag har delat in den 

kommande presentationen i olika rubriker för att det ska bli mer överskådligt.  

 

 

Definition av mobbing 
Den vanligaste definitionen av mobbning har formulerats av Dan Olweus (refererad i 

Skolverket 2011) vilket beskrivs som när en eller flera personer vid upprepade tillfällen 

och under en viss tid utsätter någon annan för negativa handlingar med innebörden att 

utsätta en annan person för skada eller obehag. 

 

 

Vikten av grupptillhörighet 
Att få tillhöra en grupp är viktigt för barn och unga, både när det gäller att skapa en egen 

identitet och för att utveckla den egna självkänslan. Detta gäller både i konkreta grupper 

såsom familj och vänner men även i abstrakta grupper; till exempel kön, etnicitet och 

åldersgrupp. Både självkänslan och identiteten påverkas av vilka grupper en tillhör och 

vilka sociala föreställningar som delas i den gruppen (Thornberg 2013).  

För det enskilda barnet kan det uppstå en mängd olika konsekvenser om hen inte är eller 

inte får vara delaktig i en grupp. Detta är något som även Helle Schjellerup (2006) skriver 

om, att barn som måste slåss för delaktighet i gemenskapen kommer att känna sig mindre 

värda och därmed erfara att de inte blir sedda som likasinnade av de andra barnen. 

Följderna av detta blir en minskad möjlighet att lära sig social kompetens och barnen får 

en bekräftelse på deras svaga självbild vilket i sin tur får följder för deras 

personlighetsutveckling och samvaro med andra, både nu och i framtiden (Schjellerup 

2006). Om ett barn blivit illa behandlad och betraktad som värdelös under skoltiden finns 

det en risk att det barnet blir utsatt för mobbning även i vuxen ålder. Detta nedvärderande, 

osynliggörande bemötande skadar utan tvivel ens självvärde (Höistad 1997).  

 

Även om det mänskliga lidandet, liksom graden av lycka, är svårt att mäta och 

värdera kan vi konstatera att ett liv i utsatthet och utanförskap alltid bär med sig 

en avsaknad av det önskvärda, av den lycka, harmoni och hälsa som är möjlig 

att uppleva i livet (Mattila 2012).  

 

Professor Robert Thornberg nämner dessutom i sin artikel om lärar-elevrelationer att 

forskning visar på hur en utsatthet för mobbning under uppväxten ökar risken för 

depression, ångest och annan psykisk ohälsa både under uppväxten och i vuxen ålder 

(Thornberg 2017).  

 

 

Lek och sociala samspel 
Gemenskapen är något som ständigt sätts på prov i barns sociala samspel skriver Helle 

Schjellerup Nielsen (2006) forskningsassistent vid Danmarks pedagogiska universitet. 

Hon uttrycker att den sociala erfarenheten kommer barnen till användning för att bli bra på 

att vara med andra, hålla fast vid samvaron och för att eventuellt utveckla 

vänskapsrelationer. Samvaro och vänskap kräver ett aktivt deltagande, det är inget som 
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kan tas för givet utan det måste hela tiden utvecklas, bekräftas och återgäldas. Ytterhus 

(refererad i Schjellerup 2006) gör gällande att det inte finns någon social gemenskap som 

barn passivt kan integreras i. Ett aktivt deltagande i samspelet gör att barnen utvecklar en 

känsla för både sin egen och andras placering i det sociala rummet. Genom att delta i 

leken blir den sociala identiteten bekräftad, medan de barn som väljer att inte delta riskerar 

att hamna utanför. Barn som inte deltar får inte tillfälle att utveckla sin sociala kompetens 

och inte heller kan de lära sig spelet om social position, som är en inbyggd del av 

avgränsade lekar och andra gemenskaper. Genom att utestängas från lek och gemenskap 

går det sociala anseendet förlorat och det blir svårt att utveckla den sociala kompetensen. 

Terje Ogden (refererad i Schjellerup 2006) definierar social kompetens som följer:   

 

Relativt stabila egenskaper hos barn i form av färdigheter, kunskaper och åsikter som 

gör det möjligt att upprätta och vidmakthålla sociala relationer. De leder till en 

realistisk uppfattning av den egna kompetensen och utgör en förutsättning för att 

bemästra det sociala umgänget och för social acceptans samt för personligt 

tillfredsställande och vänskapsförbindelser (Schjellerup 2006).  

 

Vissa av dessa barn kan skapa en identitet som oönskade vilket i framtiden kan påverka 

deras samvaro med andra. Antingen blir de osedda och anonyma eller så blir de utestängda 

(Schjellerup 2006).  

 

Steven Asher (refererad i Schjellereup 2006) arbetar med två typer av barn som står 

utanför det sociala samspelet: ”De avvisade” som är mindre omtyckta av klasskamraterna 

och ”de negligerade”, som de andra barnen inte har något emot, men som ändå saknar 

vänner i klassen. Utifrån amerikanska studier hävdar Asher att barn som blir avfärdade 

och illa omtyckta hamnar i en grupp där det blir svårt att utveckla den sociala 

kompetensen och följden blir att de barnen kan hamna utanför. Studierna visar också att 

situationen för de barn som blir avvisade är mer bestående än för de barn som blir 

negligerade (Schjellereup 2006).   

 

 

Innanförskap eller utanförskap 
Mikael Stigendal (2004) doktorand i sociologi nämner i sin bok Framgångalternativ ordet 

innanförskap, vilket kan förklaras som ett socialt sammanhang med tydligt markerade 

gränser. Utanförskap kan inte existera utan innanförskap; ”utan innanförskap finns inget 

att vara utanför. Det går inte vara utanför något som inte finns” (Stigendal 2004).  

 

Om denna delaktighet saknar innebörd kanske en ibland väljer att ställa sig utanför 

gemenskapen. Utanförskapet kan då bero på att en inte vill vara med eller inte har nog 

mycket att säga till om, det kan finnas svårigheter att förstå varandra eller att det brister i 

tillförsikt. I andra fall kan det bero på att någon stängs ut av andra i gruppen, till exempel 

vid mobbning. Utanförskap kan också bero på att en inte når upp till villkoren för 

inkludering på grund av språksvårigheter eller hög sjukfrånvaro. Ytterligare en 

försvårande faktor för delaktighet kan vara en avvikande hudfärg. Detta kan medföra att 

villkoren för delaktighet inte blir lika uttalade som när det gäller de andra faktorerna. 

Detta kallas strukturell rasism eller strukturell selektivitet och innebär att det finns regler, 
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normer eller rutiner som gör det svårt för en minoritet att ha samma rättigheter och 

möjligheter som majoriteten (Stigendal 2004).  

 

Stigendal anger att de fyra skälen till utanförskap kan vara:  

1) av egen vilja  

2) avsiktlig utestängning  

3) ouppfyllda villkor  

4) strukturell selektivitet (Stigendal 2004).  

 

 

Fri lek – på gott och ont 
Kari Lamer (1990) skriver om begreppet fri lek, som omfattar grupp- och individuell lek 

samt ute- och innelek. Lamers bok är inriktad mot förskolan, men den kan även vara 

aktuell inom fritidshemmet där fri lek också förekommer.   

Den gemensamma nämnaren för de olika lekformer som ingår i termen fri lek är att leken i 

större grad är fri från vuxenkontroll. Barnen kan då själva välja vad de vill leka med och 

vem de vill leka med (Lamer 1990). När de vuxna intar en mer passiv roll i leken ges 

större utrymme för det som kallas dold inlärning eller medinlärning. Medinlärning innebär 

alla kunskaper och förmågor som barnen får med sig oavsett om de är planerade av vuxna 

eller inte. Den dolda inlärningen är ett resultat av den erfarenhet det enskilda barnet får 

med sig i samspelet med andra barn och av de vuxnas beteende som kan vara mer eller 

mindre målmedvetet. Erfarenheterna som barnet får ger olika förutsättningar att bestämma 

regler för samspel. Det kan se olika ut mellan pojkar och flickor, mellan olika barn samt 

mellan mer populära och mindre populära barn (Lamer 1990).  

 

Den forskning som nämns i Lamers bok (1990) visar på att den medinlärning som sker 

genom fri lek inte alltid understödjer en positiv social och individuell utveckling för alla. 

Långt ner i förskoleåldern har det visat sig att det bildas rangsystem där det förekommer 

retsamhet och vissa barn blir uteslutna samtidigt som där finns en önskan om acceptans.  

Från en undersökning av ett norskt daghem menar Kvalheim (refererad i Lamer 1990) att 

det finns tre sociala roller i barnens lekmönster. Rollerna består av ledare, medlöpare och 

utstötta. Ledarna är de som bestämmer, medan de utstötta var impopulära och ingen någon 

ville leka med. De som blev utanför leken kämpade ofta för att bli accepterade och 

delaktiga i leken, även om de stundvis gav upp och lekte för sig själva. När de “utstötta” 

vid vissa tillfällen sökte sig till andra blev gemenskapen kortvarig (Lamer 1990).  

 

Gunnar Höistad, lärare, ombudsman och författare till en bok om att förebygga, upptäcka 

och stoppa mobbning har gjort en liknande iakttagelse. En observation som visar på att 

barn som blivit utestängda ibland kan hålla sig nära det som orsakat ensamheten, de kan 

till exempel hålla sig nära fotbollsplanen eller i närheten av andra elevgrupper. Höistad 

menar fortsättningsvis att barnen kanske hoppas på att någon ska ta dem ur sin 

avstängdhet eller så funderar de på vad orsaken till att de inte får vara med är (Höistad 

1997). I sin bok skriver Höistad att människan är en helhet, inte bara en kropp och en själ.  
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Denna helhet har fyra hörnstenar som grund, vilka är:  

1. Fysiska behov och funktioner 

2. Psykiska behov (intellekt, kreativitet, erfarenheter och känslor) 

3. Sociala behov (att bli sedd och känna tillhörighet samt uppleva vänskap, kärlek 

och trygghet).  

4. Existentiella behov (syn, mål och mening med livet samt tro).  

Alla dessa behov påverkar varandra, står i beroende till varandra och samverkar för att 

bilda den helhet som människan är. Det går inte att bortse från något av behoven genom 

att kompensera med något annat (Höistad 1997).  

 

 

Orsaker till utanförskap 
Att ett barn hamnar i utanförskap kan bero på många olika saker, ofta har det berott på den 

situation som barnets föräldrar befinner sig i. UNICEF har listat några exempel på 

orsaker: 

• resursbrister i hemmiljön  

• bristande möjligheter till delaktighet och inflytande  

• knappa konsumtionsmöjligheter  

• svaga prestationer i skolan, avbruten skolgång  

• kriminalitet 

• missbruk 

• dålig psykisk och fysisk hälsa (UNICEF 2018a). 

 Skolk och olovlig frånvaro i skolan har enligt studier visats sig vara ett av de främsta 

riskbeteendena och riskfaktorerna i barn och ungas liv och det kan leda till andra 

riskbeteenden som rökning, alkoholkonsumtion, drogmissbruk och kriminalitet (Mattila 

2012).  

 

 

Förebyggande arbete 

När det gäller det förebyggande arbetet är en av de viktigaste åtgärderna att vara en 

“besvärlig” vuxen, som lägger sig i och bryr sig menar Gunnar Höistad (1997). Det gäller 

också att tänka på vad som sägs till barnet som kan befinna sig i en utsatt situation. Att 

säga “bry dig inte om dem så slutar de snart” kan sända ett budskap till barnet om att 

situationen är oföränderlig, ett läge som hen får finna sig i. Barnet kan då känna sig 

fråntagen möjligheten att hantera situationen (Höistad 1997).  

 

Gunnar Höistad (1997) och Robert Thornberg (2017) har likartade uppfattningar om det 

förebyggande arbetet mot utanförskap. Höistad menar att på skolan kan kunskaperna och 

medvetenheten ökas genom till exempel studiedagar samt en gemensam diskussion kring 

en handlingsplan, gemensamma mål och enighet när det gäller skolans ståndpunkt. Vidare 

menar Höistad att klassen tillsammans kan skapa en vi-känsla där alla är lika mycket 

värda och att eleverna görs delaktiga i det förebyggande arbetet. Ytterligare saker att göra 

i klassen kan vara att komma överens om klassregler för att motverka negativa beteenden 

samt diskutera kamratrelationer men även etiska och moraliska frågor (Höistad 1997). 

Genom att tillsammans i klassen skapa regler blir eleverna delaktiga, de får vara med och 

påverka innehållet i föreskrifterna. Detta kan skapa en starkare vi-känsla i klassen, något 
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som då blir förenligt med skolans normer och värden. Följden blir att eleverna utvecklar 

sin förmåga att arbeta under demokratiska former och får en ökad kunskap om 

demokratins principer (Skolverket 2015). Annat som kan göras är att utbilda och 

informera föräldrarna om skolans anti-mobbningsarbete (Thornberg 2017). 

 

Genom att levandegöra alla relationer i skolan kan alla få en ökad medvetenhet om hur en 

beter sig mot någon annan, något som kan ge kunskaper om det egna förhållningssättet. 

Det blir en påminnelse om att vårt sätt att reagera speglar vårt inre och att varje individ är 

ansvarig för sina egna handlingar (Höistad 1997).  

 

Thornberg (2017) skriver i sin artikel om lärar-elevrelationens betydelse att forskning 

visar på hur viktigt det är att som lärare medvetet arbeta för och bevara positiva, varma 

och stöttande elev-lärarrelationer för att på så sätt minska risken för mobbning. Förutsatt 

att all personal på skolan har ett auktoritativt arbetssätt kan det bli en bidragande faktor till 

ett tryggare skolklimat och en minskad risk för mobbning. Det kräver dock ett långvarigt, 

professionellt arbete som visat sig inte bara vara förebyggande mot mobbning men även 

något positivt för elevernas skolprestationer.      

 

Med ett auktoritativt arbetssätt menas att lärarna utövar ett ledarskap som bygger på:  

• stöttande, positiva relationer med eleverna,  

• har höga förväntningar på eleverna 

• skapar arbetsro och regler som förklaras och upprätthålls på ett konsekvent och 

rättvist sätt 

• att läraren är mottaglig för elevernas åsikter och skapar ett visst 

förhandlingsutrymme för eleverna (Thornberg 2017).  
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Metod 
Som undersökningsmetod valde jag genomföra en kvalitativ intervju med fyra 

fritidspedagoger på två olika fritidshem. Anledningen till att jag valde att göra en 

kvalitativ intervju var att jag ville ta del av respondenternas tankar och åsikter kring 

utanförskap. Valet av informanter föll på att de hade erfarenhet och kunskap av att jobba 

med barn i olika grupperingar, något som gett dem en fördjupad insikt om detta ämne.  

De frågor jag hade förberett benämns enligt Dimenäs (2008) som ”öppna frågor” vilket 

betyder att de har en svag struktur och eventuella följdfrågor följer respondenternas tankar 

och inte en förbestämd ordning. Dimenäs skriver att den kvalitativa intervjun kan jämföras 

med ett vanligt samtal, men till skillnad från samtalet har intervjun ett bestämt mål. Vidare 

skriver han att inom en kvalitativ studie är utgångspunkten varje enskild människa, hens 

erfarenheter och möten med världen (Dimenäs 2008) vilket var vad jag gjorde i mina 

intervjuer.  

 

 

Genomförande 
Jag började intervjuerna med några enkla frågor om hur länge de arbetat, vilken utbildning 

de har och hur många barn som finns inskrivna på fritidshemmet. Detta för att de skulle 

känna sig mer bekväma under resten av intervjun. Sedan gick jag vidare med de 

intervjufrågor jag hade. För att öka reliabiliteten spelade jag in intervjun på min telefon, 

för att få med allt som sades under tiden. Genom att spela in intervjun gick jag inte miste 

om något som sades jämfört med om jag skrivit ner svaren. Risken med att inte spela in 

blir att svaren kan tolkas direkt. Det som då antecknas blir de egna tolkningarna och inte 

det som egentligen sagts (Dimenäs 2008).  

 

 
Urval                                                                                                                                           
Jag har intervjuat fyra fritidspedagoger, på två olika platser i Västerbotten, på en mindre 

och en större ort. Anledningen till att jag valde dessa pedagoger var att de var kända av 

mig sedan tidigare; att de arbetar på olika orter var inget som jag ansåg påverkade 

resultatet på något vis. För att garantera anonymitet och för att kunna skilja dem åt i 

resultatdelen har jag valt att bara benämna dem som pedagoger samt i vissa fall 

intervjupersoner. De två första pedagogerna arbetar på ett fritidshem med två avdelningar 

på en mindre ort medan de två andra pedagogerna arbetar i en lite större stad på ett 

fritidshem med två avdelningar. Två av pedagogerna var utbildade fritidspedagoger, en 

var utbildad fritidslärare och den fjärde är utbildad förskolelärare men har vikarierat på 

fritids en del och kändes att hen ville arbeta med äldre barn.  
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Etiska överväganden                                                                                                                

Innan intervjun började fick respondenterna information om de forskningsetiska 

principerna och att det endast var jag som hade tillgång till inspelningarna, i 

forskningssyfte. Jag informerade även respondenterna om att insamlade data raderades 

efter att den tjänat sitt syfte. De forskningsetiska principerna är till för att skydda 

respondenterna och var något jag behövde ta hänsyn till innan jag kunde genomföra min 

intervju. Jag väljer att nämna att det inte längre är något krav sedan 2017.  

Jag hade fyra huvudkrav att ta i beaktande:  
1. Informationskravet. De berörda fick information om syftet med min uppgift.  

2. Samtyckeskravet. Respondenterna fick själva bestämma om de ville delta eller 

inte.  

3. Anonymitetskravet. Jag informerade respondenterna om att jag var den enda som 

skulle ha tillgång till informationen som kom fram under intervjun och att ingen 

utomstående fick ta del av den.  

4. Nyttjandekravet. Information om att insamlad data och eventuella uppgifter om 

enskilda personer användes endast för forskningsändamål (Dimenäs et al. 2007). 

 

 

Datainsamling och databearbetning                                                                                

Jag valde att spela in mina intervjuer på telefonen för att inte gå miste om något som 

sades, jag upplevde att samtalet skulle bli hackigt om det behövde avbrytas för att 

exempelvis upprepa någon fråga om jag valt en annan arbetsmetod, till exempel 

anteckningar för hand eller på dator, vilket kunde ha lett till att jag gick miste om något 

användbart citat eller liknande. Efter intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom 

dem flera gånger och skrev under tiden ner respondenternas svar ordagrant. Jag gick sedan 

vidare och delade upp texten i rubriker utifrån mina intervjufrågor för att underlätta för 

läsaren och göra texten mer övergriplig och lättare att läsa. Jag tog även ut användbara 

citat från den transkriberade texten för att förtydliga respondenternas åsikter och tankar.  

 

 

Metoddiskussion  
När det gäller metoden tycker jag att det gick bra att hitta respondenter, det var ingen som 

avböjde att delta i mina intervjuer. Det som kunde ha gått bättre var om jag i vissa fall 

hade kunnat utveckla mina frågor för att få mer djupgående svar från de utvalda 

pedagogerna. Samtidigt fick jag mycket material att arbeta med. Det har dock varit roligt 

om tiden räckt till att intervjua barnen och få deras tankar kring ett utanförskap. Det hade 

emellertid krävt tillåtelse från vårdnadshavare och jag tror att det hade krävts ännu fler 

intervjuer för att få tillräckligt med material till resultatet.  
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Resultat 
Jag har delat in resultatet i olika rubriker utifrån mina forskningsfrågor med en 

sammanfattning på slutet av varje del. Jag har även ändrat om några av intervjufrågorna 

till underrubriker.  

 
 

Orsaker till barns utanförskap på fritidshemmet                                                                    

Alla pedagoger jag intervjuade ansåg att det finns flera orsaker till att barn, i det här fallet 

på fritidshemmet, kan hamna i ett utanförskap. Det kan vara något som ligger hos en själv, 

eller hos andra menar en av pedagogerna och fortsätter med att berätta att det kan vara så 

mycket mer än att en inte har någon att vara med. Ett utanförskap kan också vara något en 

själv väljer.  

 

En annan pedagog uttrycker att ”är du väldigt högljudd, eller yvig i dina rörelser eller 

saknar du förmågan att lyssna och läsa av situationer kan du kan du bli utanför”.  

Ytterligare orsaker till att barn hamnar i utanförskap menar en pedagog kan vara 

hur den nye beter sig gentemot gruppen men också hur gruppen beter sig mot den 

nye. Hen menar att ” kanske gruppen är öppen och vill ta emot, men den nye 

deltagaren har ett sätt som inte är välkommet i gruppen. Eller så är det gruppen 

som inte vill släppa in någon ny”. Vidare säger hen att barn som är öppna och 

positivt inställda, barn som har språket får lättare att komma in i gruppen jämfört 

med de som lätt hamnar i konflikter. Hen anser att språket är viktigt för att 

underlätta inträdet i gruppen.  

 

En av de andra pedagogerna anser att utanförskap kan bero på att en grupp tydligt visar för 

den enskilde individen att hen inte accepteras i gruppen, hen får inte vara med. Vidare 

menar pedagogen att utanförskap kan bero på att det finns olika intressen hos individerna, 

eller att någon inte passar in i normen för vilket beteende som erkänns av de andra eller 

vad gruppen godkänner som roligt: ” det kan bero på att ett barn älskar att leka med 

Pokemon medan de andra barnen bara vill spela fotboll”.  

 

Utanförskap kan också vara ett barn som inte ger något tillbaka till sina kamrater menar en 

pedagog. Ett barn som bara står på sidan och aldrig frågar om hen får vara med eller om 

någon vill vara med och leka, ett barn som bara vill leka en sak och då hellre ställer sig 

utanför istället för att försöka anpassa sig till de andra barnen Hen avslutar med att 

förklara att för att få kompisar behöver barnet tillföra något, inte bara “jag vill inte vara 

med, jag vill leka det här” utan hen måste hela tiden erbjuda något tillbaka.  

 

En av pedagogerna går vidare med att utanförskap kan bero på att barn tänker olika eller 

att det är någon som är mobbad. Det kan också vara så att barnet inte accepteras för den 

hen är, utan att för den skull vara mobbad; ”det kan ha sin grund i att du är väldigt 

tystlåten och inte så företagsam, vilket kan leda till att de andra barnen slutar fråga om du 

vill vara med” menar hen. Ytterligare orsaker till utanförskap kan vara klädstil samt sättet 

att prata eller inte prata fortsätter pedagogen och avslutar med orden att är barnet inte 

tillräckligt socialt så hamnar hen på efterkälken. 
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En av de andra pedagogerna anser att en anledning till utanförskap också kan vara att det 

finns en stark men olämplig ledare som drar med sig andra. De andra barnen hänger då på 

för att rädda sig själva och behålla sin plats i gruppen. Det kan också finnas ett krav från 

gruppen att vissa saker ska utföras för att barnet ska bli godkänt och då handlar det om att 

kunna skilja på vad som är rätt och fel fortsätter hen. Finns det ett barn som visar sig inte 

passar in, som inte följer mallen som kan finnas i gruppen är det lättare att frysa ut det 

barnet avslutar pedagogen.  

 

Det är ju en slags självbevarelsedrift, att man liksom räddar sig själv,  

för annars kanske jag hamnar där och jag vill inte stå på sidan och jag  

vill inte vara utanför.  

              

En av pedagogerna menar att faktorer för utanförskap kan vara sådant som hänt på fritids 

eller på saker som barnet har gått igenom. Utanförskap kan bero på att barnet inte vill vara 

med någon eller så vill hen inte ta hem någon kompis som då kan se hur hemskt det är 

hemma. Det kan vara svåra, svåra saker som ligger utanför vår makt att hjälpa anser den 

pedagogen. Det kan bero på sådant som är svårt att förmedla även om du har språket och 

som blir omöjligt att förmedla om du saknar språket. Det kan vara saker, som ur ett vuxet 

perspektiv inte är så väsentliga, men som för barnet har stor betydelse avslutar hen.  

 

 

Sammanhållning och betydelsen av barngruppens storlek 
Storleken på barngruppen har betydelse, det var alla deltagande informanter eniga om.  

I en stor barngrupp är det lätt att ett barn hamnar i en gråzon, det är lättare att glida undan 

eller försvinna helt i en större barngrupp. En av pedagogerna ansåg att det inte är bra med 

för små grupper heller; ”om du hamnar i utanförskap där finns det då verkligen ingen att 

välja på”. En annan pedagog menade på att om du är tyst, tillbakadragen och ensam, 

någon som kliver åt sidan kanske inte personalen märker att det barnet är där eller att det 

är ensamt. Det är svårt att hitta perfekta lösningar menade en tredje pedagog; ”men 

utanförskap är något vi hela tiden måste arbeta med och hitta åtgärder för, det är inte något 

jag önskar någon: I det yrke man valt, kommer man alltid att mötas av detta, det finns ju” 

avslutar hen. 

  

Alla intervjupersonerna tyckte att deras barngrupper fungerade bra överlag men att det kan 

se väldigt olika ut i perioder. En pedagog berättar att på hösten när sexåringarna börjar är 

det väldigt trevande. Från början lyssnar de bra, de tar till sig regler och är duktiga, men 

med tiden känner de sig mer hemma och ”smekmånaden” tar slut. Det är en anpassning att 

komma från förskolan där barnen varit äldst, till att plötsligt bli yngst igen menar hen. 

Även en annan pedagog berättar att de på hösten arbetar mycket med lära känna-lekar och 

att de har genomgång av vilka regler som gäller. Hen menar att om barnen inte vet vilka 

regler och förväntningar som ställs på dem, vet de inte heller hur de ska bete sig eller vad 

som är accepterat. Har barnet inte den vetskapen försvårar det inträdet i en grupp eller i en 

lek, vilka aktiviteter som än genomförs.   
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Sedan kan även barnen, precis som oss vuxna, ha tyngre perioder eller gå igenom olika 

faser, något som avspeglar sig på deras ”arbete” i skolan och/eller på fritids. En av 

pedagogerna beskriver att barn inte alltid har så lätt att förklara varför hen gör så här eller 

varför hen mår så här, men det visar gruppen på att barnet har en tuffare period.  

 

Sammanfattningsvis visar det sig kan anledningarna till utanförskap vara av skilda slag 

och att det är lättare att försvinna i en stor barngrupp samtidigt som det kan finnas 

nackdelar med för små barngrupper. Det visade sig även att förståelsen av regler och 

förväntningar har betydelse för om barnet blir accepterat eller inte.   

 

 

Fritidspedagogers förebyggande arbete mot barns utanförskap på fritidshemmet                                                                                                                                 

Det förebyggande arbetet på avdelningen handlar om att i första hand prata med det utsatta 

barnet, börjar en pedagog, om det nu känner sig utanför och på vilket sätt. Hen nämner 

fortsättningsvis att det behöver framkomma om det är en viss person som säger eller gör 

saker eller om det är hela gruppen. Det kan kanske vara så att barnet saknar intresse för de 

aktiviteter vi har på fritidshemmet. Genom att prata och komma den personen in på livet 

kan en få grepp om situationen och utifrån det kan en sedan försöka hitta de verktyg som 

krävs, exempelvis plocka fram saker som det barnet känner till och tycker om. Det kan 

också handla om att spinna vidare på något intresse som barnet har och få med andra som 

också blir intresserade, att hitta en gemensam nämnare avslutar den pedagogen. Liknande 

tankar har den fjärde pedagogen och hen menar på att det handlar om att prata med barnen 

om det som inträffat och att barnen själva får inse att de gjort fel och tänka ut hur de kan 

förbättra situationen. Hen menar vidare att; ”vi säger inte bara att nu gjorde du fel, nu ska 

du göra så här för att det ska bli bra”. Barnen får vara delaktiga i att komma fram till en 

lösning och förhoppningsvis lär de sig något av det.  

 

En pedagog menar att när barnen känner att det finns en vuxen de kan vända sig till och 

som de kan öppna sig för, en vuxen som utstrålar trygghet så vågar barnet mer, det törs 

blotta sig, vara ledset och prata om både bra och dåliga saker. Hen nämner fortsättningsvis 

att om det finns trygghet på båda sidor, hos både pedagoger och barn blir det inga 

krångliga konflikter eller svårigheter. Om barnet är tryggt är det också lättare att känna sig 

trygg i ovana sammanhang eller att komma som ny men också att komma in i en grupp. 

Om det finns en trygghet i en själv så speglar det av sig till andra också. 

 

Det är som kockarna säger, smakerna gifter sig med varandra.  

Lite så är det, kommer man in och känner att här är det bra kemi  

och gruppen känner att här kommer det en bra ingrediens, vi kan funka.

                  

Det handlar också om att söka och se, vad vi som vuxna väljer att se och om en ser och 

inte ta för givet att barnen leker bra, utan att försöka lösa problem som kan uppstå menar 

en pedagog. Här inflikar en annan av pedagogerna att hen kan titta in i ett rum utan att 

höra i tron att barnen leker men det kan vara en fruktansvärd lek och hens åsikt är att fri 

lek kan vara ödesdiger. Vidare menar hen att det handlar om att som vuxen hela tiden vara 

närvarande där barnen är, vara obekväm och bjuda in sig själv utan att för den skull störa. 

Här tänker hen att det handlar om närvaro, att vara närvarande vuxna både i hemmet och i 
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skolan. Väljer en att se den som har det jobbigt eller väljer en att inte göra någonting av 

den anledning att en inte vet hur en ska agera avslutar pedagogen.  

Hen anser att dagens föräldrar inte vågar vara obekväma av rädsla att barnet ska hamna i 

utanförskap, inte bli som alla andra eller att barnet ska ta illa upp. Vidare menar hen att 

föräldrar inte kan lägga över allt på skolan, de måste våga vara förälder och som vuxen 

ställa krav, vara där barnen är samt ta diskussioner och vara obekväm. Inte bara 

tillrättavisa. Här vill en av pedagogerna tro att alla som väljer detta yrke är intresserade av 

människor; ”man kanske inte kan rädda alla, men man kan i alla fall försöka”.                                                                                                                              

Den tredje pedagogen nämner att om de ser någon som är utanför tar personalen det barnet 

i handen och följer hen för att fråga om delaktighet i de andra barnens lek och vad det 

första barnet kan vara i leken. Eller så frågar pedagogen det barnet; ”om du hemskt gärna 

vill vara med där, hur kan du göra då?”. På en av arbetsplatserna finns både styrda och 

mer fria lekar men barnen är aldrig ensamma, personalen finns ständigt i närheten.   

Avslutningsvis handlar det förebyggande arbetet mycket om att samtala med barnet och i 

personalgruppen. Det handlar också om att ha en gemensam barnsyn och att våga vara 

obekväm samt ställa krav och sätta gränser men också att personalen utstrålar trygghet 

som gör det lättare för barnet att öppna upp sig.  

 

Relationsskapande på fritidshemmet                                                                                     

För att skapa relationer på fritids, mellan elever samt mellan pedagoger och elever, tänker 

vi att vi ska göra saker tillsammans berättar en av pedagogerna och menar fortsättningsvis 

att alla ska ha roligt tillsammans, skratta och göra kul saker. En annan pedagog anser att 

relationsskapande mellan pedagoger och elever handlar om att finnas där och visa för 

barnet att ”jag är någon att lita på”. Genom att visa intresse för vad det barnet gör, vara 

med och spela spel eller liknande och på så sätt försöka skapa en relation avslutar hen.  

Lekar är otroligt viktiga, fri lek givetvis, men också styrda lekar, något som kan lätta på 

stämningen och göra det mer lekfullt menar ett par av pedagogerna: ”Lekar är fantastiskt, 

ett fantastiskt verktyg när det gäller att lära känna varandra och skaffa nya vänner”. Den 

fjärde pedagogen berättar här att när hen läste sin utbildning var fri lek det enda de fick 

lära sig om och hen tycker att det är väldigt viktigt med fri lek där barnen själva får pröva 

på och utforska utan att vi vuxna står där och tillrättavisar. Samtidigt finns de vuxna där 

till hjälp och stöd så det inte går helt överstyr. Annat som kan göras är lekar där barnen 

måste röra vid varandra, något som en pedagog också tar upp och ger exempel på 

gruppstärkande aktiviteter, bland annat massage då det finns många barn som har svårt att 

ta i varandra.  

 

Inom en av verksamheterna arbetar personalen mycket med att barnen ska våga vara med 

andra än dem de brukar vara med och att leka lekar som kan vara jobbiga ibland men som 

gör att barnen kan hitta en gemenskap. Ett barn som väljer att aldrig vara med någon får 

svårt att utveckla den sociala förmågan menar en av pedagogerna, vilket gör att de hamnar 
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utanför av eget val. Hen menar vidare att det är en nödvändighet att beblanda sig med 

andra. Barn söker tillhörighet och vill hitta något som gör att det känner sig behövd. 

  

Så kan det ju vara i en lek, att jag är en lyktstolpe.  

Det kan vara en banal liten grej, men ändå så är jag  

viktig för att den här leken ska funka.  

           

Det är viktigt att arbeta med gruppen, att genomföra lekar och övningar som sammanför 

barnen och hjälper dem att hitta olika men även nya relationer, något som de flesta 

intervjupersonerna är överens om. Ett av målen med vår verksamhet är att prova nya 

saker, då kan barnen hitta saker som de inte skulle ha prövat på annars eller intressen som 

de aldrig skulle ha kommit i kontakt med om de inte prövat på den nya aktiviteten säger 

en pedagog. Ibland får personalen lirka lite och det kan kännas som ett tvång om barnet 

bestämt sig för något annat redan innan hen kommer till fritids men oftast går det bra att 

delta i den planerade aktiviteten. Det kan vara bra att testa för det kan vara roligt fortsätter 

pedagogen och menar avslutningsvis att nya aktiviteter är bra för att föra samman och lära 

känna varandra.  

 

Det är så viktigt att vi vuxna finns kring barnen, för att höra hur de pratar, vilka regler de 

har i leken och om de förstår lekarna. Att vara med, men ändå inte, att finnas där, höra och 

ser hur barnen fungerar vilket nog ger den ärligaste bilden menar en av pedagogerna. När 

vi finns där och är tillgängliga på ett osynligt sätt som observatörer avslutar hen och en 

annan pedagog inflikar att relationsarbetet är något betydelsefullt. 

.                                                              

Frågar du barnen vet de mycket väl vad de ska svara när det gäller hur man 

ska vara som kompis, även om de runt omkring tycker annorlunda. Det är lätt 

att säga hur man ska bete sig, men inte lika lätt att genomföra praktiskt.                                                                                                           

 

En pedagog berättar att de arbetar mycket med regler, framför allt på hösten när det 

kommer nya barn. Hen anser att om barnet inte är medveten om vilka regler och 

förväntningar som ställs på dig blir det svårt att veta vad som accepteras eller inte och det 

medför att det blir svårt att komma in i gruppen eller i leken.  

 

Avslutningsvis framgår det att det på fritidshemmet arbetas mycket med regler och 

förväntningar samt att pedagogerna verkar för relationsskapande genom att genomföra 

olika aktiviteter men även genom att skapa tillit och trygghet hos eleverna.    

 

 

Samarbete inom den egna personalgruppen och med skolan                                                       

I hälften av intervjuerna framgick att samarbetet mellan pedagogerna fungerar bra. Två av 

pedagogerna anser att de har ett bra klimat i arbetsgruppen. Som personer är de olika säger 

den ena pedagogen men de har väldigt lika arbetssätt, bra kommunikation och en 

gemensam barnsyn. De som ingår i arbetslaget känner sig trygga i gruppen och i sina 

roller vilket gör att barnen blir trygga med personalen. Alla i personalgruppen stöttar 

varandra vilket gör att en kan gå in i diskussioner med barnen eller sätta sig med någon 

som är helt ensam för att prata med vetskapen om att de andra i personalgruppen tar hand 

om de övriga barnen menar en av pedagogerna. Hen fortsätter med säga att de pratar 



 

18 

 

mycket om barnen som kommer nya och inte har språket, där mycket handlar om hur 

arbetsgruppen vill skapa rutiner kring bemötandet av de barnen. Vidare uppger de två 

pedagogerna att de överlag samtalar mycket kring barnen och vad de ser eller om det är 

något de missat. ”Vi kan ju se olika”. Kommunikation är något som återkommer ofta i en 

av intervjuerna och hur betydelsefullt det är med goda dialoger. Den andra pedagogen på 

den arbetsplatsen anser att de som grupp är duktiga på att ta konflikter och prata med 

barnen. Hen avslutar med orden ”det påverkar jättemycket, allmänt i jobbet med barnen att 

man är en sammansvetsad grupp”.  

En av pedagogerna på den andra arbetsplatsen ville från början passa på frågan om hur 

samarbetet ser ut men anser ändå att det i det stora hela fungerar bra. Hen lägger sedan till 

med eftertryck ett ”MEN… det vi aldrig gör är att prata barn”. Där har de i arbetsgruppen 

väldigt olika syn på vikten av avdelningsplanering, något som är A och O i verksamheten. 

Hen har försökt arbeta med den frågan under tiden hen arbetat på denna avdelning men 

inte kommit någonvart. Den andra pedagogen i samma verksamhet är av en annan åsikt 

och berättar att det just nu fungerar bra med samarbetet i arbetslaget och att de försöker 

arbeta på liknande sätt mellan avdelningarna.  

Något som är gemensamt för de båda arbetsplatserna är att det genomförs trivselenkäter 

minst en gång per termin Där får barnen svara på frågor om hur de trivs i allmänhet, om 

det finns någon vuxen de kan vända sig till eller om det finns någon speciell kompis de 

vill vara med. För att hålla rätt på vem som svarar vad görs inom en av verksamheterna, en 

markering på enkäterna. Avsikten med det är att personalen då kan se om det är någon 

som hamnat utanför och hur de kan arbeta för att det barnet får komma in i gemenskapen.  

Samarbetet mellan skola och fritids när det gäller det förebyggande arbetet kan förbättras 

mycket, menar hälften av pedagogerna och menar fortsättningsvis att inte ens i detta fall är 

samarbetet med skolan bra, det finns många förbättringsområden, bland annat rutiner. 

Som personal försöker de göra saker för barnen men det är viktigt att det finns stöttning att 

få när en känner sig otillräcklig, när en inte vet vad nästa steg är för att hjälpa. Att det 

finns någon att vända sig till som kan ge råd och stöd anser en av de pedagogerna vara 

betydelsefullt.                                                                                                                                   

Det framkommer under den första intervjun att de skilda personalgrupperna ser barnen 

med olika ögon, på olika tider och i olika aktiviteter. Det kan finnas svårigheter som syns 

på skolan men inte på fritids. Här önskar hen att det fanns ett bättre fungerande samarbete 

mellan skola och fritids med möten där information och tips kommer alla tillgodo, något 

som även kommer upp under min andra intervju. I den verksamheten anses samarbetet 

mellan skola och fritids göra framsteg, det går sakta, men det går framåt.                                                                                                                 

Pedagogen avslutar med orden ”samarbetet skulle absolut bara kunna bli bättre och man 

skulle säkert kunna förebygga mycket, mycket mer”.  

Inom den andra fritidsverksamheten anser en av pedagogerna att samarbetet med skolan 

fungerar ganska bra ändå även om de sällan får delta i exempelvis utvecklingssamtal. Från 

fritids deltar de någon enstaka gång och då handlar det oftast om problembarn. Det påstås 

uppifrån ledningen att det inte är viktigt att fritidspersonalen deltar i utvecklingssamtalen, 
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då det mest ska handla om skolan. Med de direktiven ger det en signal till lärarna att det 

inte är så viktigt att fritids närvarar, vilket pedagogen tycker är synd då hen har varit på 

arbetsplatser där det har fungerat perfekt. Där det funnits gemensam planering med läraren 

och tiderna för utvecklingssamtal lagts på kvällstid eller på en ledig dag, för att 

fritidspedagogen också ska kunna delta. Hen avslutar med att det i slutänden har varit värt 

det.   

I den fjärde och sista intervju berättar den pedagogen att de har samverkan med skolan då 

hen tillsammans med en av de andra intervjuade pedagogerna går in i klassen och har 

lektioner. De har då en dialog med läraren om vad de gjort med barnen, till exempel 

arbetade de med värderingar och hur en ska vara som person i samband med mina 

intervjuer. Hen efterlyser dock en bättre kommunikation med lärarna kring eleverna för att 

få reda på hur de fungerar i klassen och hur lärarna agerar i olika situationer. Som det är 

nu börjar de om från noll och får själva ta reda på hur de ska göra under tiden på fritids 

och risken blir då att det missas mycket.  

Sammanfattningsvis efterlyser alla de intervjuade pedagogerna ett bättre samarbete med 

skolan för att underlätta samtalen kring barnen, eftersom de båda arbetsgrupperna ser 

barnen på olika tider och i olika situationer. Ett förbättrat samarbete skulle även kunna 

bidra till ett bättre förebyggande arbete.  

 

Avslutande tankar kring ordet utanförskap                                                                                              

Inledningsvis säger en av pedagogerna att ”utanförskap låter väldigt ledsamt om man 

tänker på det ordet” och fortsätter med att det är något ingen skulle behöva uppleva, alla 

vill ju känna tillhörighet. En annan kommentar var att människan är ett flockdjur och att 

inte känna trygghet är en väldigt otrevlig känsla och utanförskapet något ofrivilligt, något 

sällan valbart; “jag vill inte vara med, jag vill stå utanför och titta på, jag vill inte ha några 

kompisar”. En annan tanke kring ordet utanförskap var att det är någon som inte tillåts 

vara med, någon som inte släpps in och det kan vara både i lek och i samhället.  

En av intervjupersonerna menar på att det är skillnad i beteendet mellan killar och tjejer 

när det handlar om utanförskap. Hen anser att killar är mer hårdhänta och kan använda 

elaka ord, medan flickorna är tystare och hellre nonchalerar den som står utanför.  

 

Ytterligare en tanke från en av pedagogerna var att det är ju modernt att få vara sig själv 

vilket kan vara en väg till att skapa mer förståelse, men samtidigt tycker hen att klyftorna 

ökar. Det talas så mycket om att alla ska få vara som de är och att en ska utgå från varje 

barn, varje individ.  

 

Men när det kommer till kritan ska du helst hålla dig inom linjerna,  

då passar du in, då finns det som passar dig, du hänger med och når de uppsatta målen. 

Befinner du dig för mycket utanför finns ingen hjälp att få och ingen som har tid, 

förståelse, kunskap eller material som kan hjälpa dig att nå målen.  
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Det är så lätt att säga att alla ska få vara med, men det fungerar inte alltid så. Vi lever inte 

upp till det vi säger är ord som får avsluta detta stycke.  

 

Tolkning 
Det har framkommit i resultatet utanförskap kan bero på så många skilda saker och det 

förebyggande arbetet är något som pågår konstant. Jag kommer i detta avsnitt att tolka och 

analysera forskningsresultatet och intervjumaterialet.  

 

 

Vad anser pedagogerna kan vara orsaker till barns utanförskap i fritidshemmet?                                                                                        
Resultatet visar att det finns många skilda uppfattningar till vad orsakerna till utanförskap 

kan vara. Det som kom upp under de intervjuer jag gjorde var att utanförskap kan vara 

självvalt av den anledning att barnet inte får sin vilja fram i leken och inte kan tänka sig att 

leka något annat eller så är orsaken att det inte har samma intressen som de andra barnen.  

Utanförskap kan uppstå ofrivilligt av många olika orsaker, det kan exempelvis vara yttre 

faktorer som klädstil eller så kan det bero på ens personlighet som gör det svårt att komma 

överens med de övriga i gruppen.  

 

Även språkliga problem kan vara en orsak till utanförskap. Barn kan ibland ha svårt att 

uttrycka vad de känner och om språket då saknas försvårar det situationen ytterligare. I 

vissa fall kan barnet bli utagerande eftersom hen inte kan göra sig förstådd. Utanförskap 

kan också bero på att barnet varit med om hemska upplevelser eller har en hemmiljö som 

gör att hen inte vill ta hem kamrater.  

 

Fortsättningsvis ansåg de intervjuade pedagogerna att utanförskap kan ha sin grund i att 

det i gruppen finns en stark ledare som inte tillåter insläpp eller att de som finns i gruppen 

inte släpper in någon av rädsla att själva hamna utanför. Thornberg tar upp ett liknande 

fenomen i sin bok där det handlar om mobbing vilket är ett slags utanförskap. Han skriver 

att mobbning kan vara en ritual för att styrka medlemmarnas tillhörighet i gruppen 

(Thornberg 2013). Vidare menar han att uttrycket roll anger en individs plats i en social 

struktur och hänvisar till förväntade beteenden av en person med en särskild ställning i 

gruppen. Termen roll anger även hur individer förhåller sig och beter sig emot varandra. I 

en grupp uppstår och upprätthålls alltid roller och medlemmarna beter sig olika, har olika 

uppgifter samt olika förhållningssätt. I en skolklass kan dessa roller visa sig som den 

duktige, den tyste, den hjälpsamme, outsidern, clownen och så vidare (Thornberg 2013).  

 

Sammanfattningsvis visar det sig kan anledningarna till utanförskap vara av skilda slag. 

Det kan bero på sådant som att barnet har fel kläder eller förväntningar om att de andra i 

gruppen ska anpassa sig efter en själv, där en själv inte bidrar till att öka gemenskapen. 

Det kan vara så att gruppen inte släpper in eller att den enskilde individen har ett sådant 

beteende som gör att hen inte blir en del av gemenskapen. Det kan bero på svåra saker 

som barnet kan ha svårt att sätta ord på men det kan också vara att det inte vill ta hem 

kompisar på grund av boendesituationen.  
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I en större barngrupp finns risken att barn i utanförskap undgår att upptäckas av 

pedagogerna samtidigt som en liten barngrupp kan vara negativt för ett barn i utanförskap, 

då det kan saknas kamrater att leka med.  

 

 

Vilka uppfattningar ger fritidspedagoger uttryck för när det gäller att förebygga 

barns utanförskap på fritidshemmet? 
Resultatet visade på att intervjupersonerna sätter stort värde i att skapa relationer med 

barnen genom att genomföra varierande aktiviteter och lekar men också genom att finnas 

där barnen är och samtala om stort och smått. Genom leken ges barnen möjlighet att pröva 

på nya saker och upptäcka nya intressen som i sin tur skapar nya relationer som kanske 

inte uppstått i friare aktiviteter. Schjellerup är av en liknande åsikt då hon menar på att 

variation i barnens gemenskap med andra medverkar till skilda upplevelser och skapar 

därmed differentierade möjligheter till utveckling då de nya sociala sammanhangen skapar 

nya sociala situationer som ska läras och behärskas (Schjellerup 2006). 

Ytterligare faktorer för att förebygga utanförskap handlar om personalens betydelse på 

fritidshemmet, en personal som utstrålar trygghet frambringar trygghet hos barnen som då 

vågar öppna sig mer. Pedagogerna som deltog i mina intervjuer ansåg att där det finns 

trygghet så finns där även goda relationer och det underlättar i sin tur möjligheten att 

samtala med barnen; ”trygghet är ju jätteviktigt, om man är trygg så klarar man ganska 

mycket. Man törs blotta sig, vara ledsen och prata om bra och dåliga saker”.  

 

Vidare har det visat sig i intervjuerna att samtalet är en betydelsefull faktor för att kunna ta 

reda på anledningen till att ett barn kanske står utanför den övriga gruppen. Det visade sig 

också att samtalet är betydelsefullt för att förbättra samarbetet i personalgruppen och 

gemensamt komma fram till lösningar på problem som kan uppstå.   

Mattila (2012) menar på att all kommunikation bygger på relationer. Finns det en positiv 

och tillitsfull relation påverkar det kommunikationen till att också bli mer positiv, förtrolig 

och respektfull. En av de svåraste uppgifter vi vuxna kan åta oss är att bygga en god och 

tillitsfull relation till barn och ungdomar, men det är inget omöjligt uppdrag.  

Även om omständigheterna kan ställa till det går det konstruera goda relationer men det 

kräver mycket tid, engagemang och tålamod från de vuxnas sida. Även om relationen och 

tillvaron stundvis kan vara stormig är det viktigt att vi vuxna står kvar, att vi står vid vårt 

ord och att vi är tydliga i kommunikationen samt att våra förväntningar och gränser är 

begripliga (Mattila 2012).  

 

Robert Thornberg professor i pedagogik, tar upp i sin artikel vilken betydelse lärar-

elevrelationen har i antimobbningsarbetet och hur dessa situationer kan förebyggas på 

olika sätt i det vardagliga arbetet. Thornberg skriver vidare att det finns ett antal 

komponenter med starkt stöd i forskningen som kan minska risken för mobbning i skolan. 

Några av dessa komponenter har även framkommit i mina intervjuer, men formulerade på 

ett annat sätt exempelvis genom att eleverna görs delaktiga i problematiska situationer där 

barnen får vara del i att komma fram till en lösning, men också att pedagogerna på 

fritidshemmet oftast befinner sig där barnen är. Thornberg menar på att genom att göra 

eleverna delaktiga i arbetet samt ha fler vuxna ute bland barnen på rasterna och på 

skolgården underlättas det förebyggande arbetet (Thornberg 2017).  
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En av de hörnstenar Höistad (1997) listar upp är det sociala behovet, att bli sedd och få 

känna tillhörighet samt uppleva vänskap och trygghet, något som underlättas genom ett 

gemensamt förhållningssätt hos både pedagoger och elever där alla får känna sig 

inkluderade i gruppen.  Detta var något som en av pedagogerna tog upp under vårt samtal, 

att hen hoppades barnen skulle ha empati och förståelse för varandra. Det gäller även att 

som vuxen våga ta konflikter och inte nonchalera det som händer på grund av att en inte 

vet hur situationen ska bemötas, vilket var något som framkom under en av intervjuerna 

och som nämns i resultatet.  

 

Mattila (2012) menar att ett bristande eller felaktigt agerande hos vuxna vid vissa tillfällen 

beror på okunskap eller att vi sätter våra egna behov före barnens. Vidare anser han att 

rädslan att göra fel är nedslående vanlig bland professionella vuxna och den rädslan 

dominerar över viljan att göra rätt (Mattila 2012).   
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Diskussion                                                                                                       
För mig har benämningen utanförskap varit en ofrivillig utestängning från gruppen i form 

av mobbning av många olika orsaker, något som tas upp i både tidigare forskning, till 

exempel nämner UNICEF (2018a) några orsaker men andra skäl omnämns i svaren från 

mina intervjuer. Dock finns det skillnader i de orsaker som forskningen visar och de 

orsaker som nämns under intervjuerna. Medan UNICEF (2018a) bland annat tar upp 

resursbrister i hemmiljön, dålig fysisk och psykisk hälsa samt svaga skolprestationer som 

orsaker menar pedagogerna på fritidshemmen att orsaker kan vara olika intressen hos 

barnen, att ett barn är tystlåtet och försiktigt eller utåtagerande med svårigheter att anpassa 

sig. Något som i båda fallen kan leda till att de andra barnen slutar fråga om delaktighet i 

leken. Eller så blir de barnen uteslutna redan från början. 

. 

Det jag inte tänkt på tidigare var att ett utanförskap kan vara frivilligt av den anledning att 

barnet ställer sig utanför när hen inte får med sig någon i sin lek eller inte får sin vilja 

fram. Något som får mig att fundera på om det frivilliga utanförskapet är ett nytt fenomen 

eller om det är något som funnits en längre tid. Stigendal skriver att en orsak till 

utanförskap kan vara bristande vilja eller att det är så att individen inte når upp till de krav 

som kan finnas i gruppen (Stigendal 2004). Kanske det barnet behöver hjälp att förstå 

dessa krav och då kan den vuxne behöva vara lite obekväm av omtanke för barnet och se 

till att hen i alla fall deltar vid introduktionen av lekar och aktiviteter. Detta för att ge 

barnet chansen att hitta intressen och aktiviteter som hen finner givande och som kan bidra 

till en ökad gemenskap.  

 

Genom att inte vilja vara med för att barnet inte får som det vill upplever jag som att 

barnet sätter krokben för sig själv och den egna sociala utvecklingen. Den sociala 

kompetensen är både en förutsättning för och ett resultat av ett ständigt samspel mellan 

barn och deras sociala omgivning skriver Helle Schjellerup Nielsen (2006). Hon menar att 

barnet påverkar och skapar sin omgivning samtidigt som omgivningen påverkar och 

skapar barnet med den följd att barnet lär sig fungera i det sociala livet och på samma 

gång erhåller normer och värderingar samt utvecklar en personlig identitet och 

självuppfattning. Barnet lär sig förstå sig själv och andra och den sociala kompetensen kan 

sammanfattas i förmåga, inlevelse och kunskaper som är nödvändiga för att barnet ska 

kunna delta i gemenskaper i den sociala miljön (Schjellerup 2006). Så genom att ställa sig 

eller bli ställd utanför försvåras utvecklingen av både den egna identiteten och ens 

självuppfattning vilket jag tänker kan leda till att barnet kan uppleva att det inte är någon 

betydelsefull individ. Detta beskriver likaså Schjellerup (2006) att de barn som tilldelas 

obetydliga roller i gemenskapen, som blir styrda av andra eller som tvingas kämpa för att 

vara med kommer dessvärre att uppleva sig själva som mindre värda och mindre viktiga. 

Följden av detta blir att deras chanser att lära sig social kompetens minskar och deras 

redan svaga självbild stärks ytterligare, med påföljden att personlighetsutvecklingen och 

samvaron med andra i olika sociala sammanhang påverkas både i nutid och framtid 

(Schjellerup 2006).  
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Jag kan förstå att blyghet eller liknande anledningar kan bidra till att barnet ställer sig 

utanför gruppen men då anser jag att det inte är helt frivilligt. Det finns förmodligen en 

önskan hos det barnet att någon ska komma fram och ta den första kontakten precis som 

Gunnar Höistad skriver; att de barn som är utanför ändå befinner sig i närheten av det som 

orsakat utanförskapet i förhoppningen att någon ska fråga om de vill vara med i leken 

(Höistad 1997).  

 

 

Reflektioner om studiens innehåll och fortsatt forskning  
Det som från början var svårt var att avgränsa sig, min tanke var redan från början att 

skriva om utanförskap men jag hade inte tänkt på att det var ett så stort ämne som 

innefattar så mycket. Det hade varit intressant att skriva mer om utanförskap utifrån ett 

invandrarperspektiv men jag kan tänka mig att det blivit svårt att hitta litteratur.  

Det hindrar inte ett framtida intresse om att ta reda på mer om utanförskapet utifrån ett 

sådant perspektiv. Det har inte heller varit lätt att hitta litteratur som behandlar det ämne 

jag valt, det mesta jag har hittat handlar om antingen skola eller förskola. Det finns inte så 

mycket skrivet om utanförskap inom fritidsverksamheten. Eftersom jag läser min 

utbildning mot fritidshem fick det bli inriktningen vilket har varit en intressant och rolig 

resa även om den stundvis har varit mödosam och motig.  
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Socialt utanförskap på fritidshemmet – ett förebyggande arbete 

  

  

Hej!                                                                                                   22 februari 2018 

  

Mitt namn är Stina Eriksson och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet mot 

fritidshem. Jag skriver nu på mitt examensarbete, det ämne jag valt är socialt utanförskap 

på fritidshem. 

Anledningen till att jag vill göra denna studie för att det är ett ämne som intresserar mig 

och jag vill utöka min kunskap kring hur barn påverkas av att inte få vara del av en 

gemenskap. Men även att få mer vetskap om hur jag som fritidspedagog kan arbeta för att 

förebygga utanförskap samt skaffa mig verktygen för att kunna upptäcka om något inte 

står rätt till.  

  

Förfrågan om deltagande i intervjuer 

 Jag hoppas att få ta del av den erfarenhet ni besitter i detta ämne, genom dessa intervjuer 

som kommer att ligga till grund för mitt arbete, tillsammans med tidigare forskning. 

Mitt arbete kommer att redovisas skriftligt och muntligt, opponeringen sker inför mina 

kurskamrater i slutet av kursen. Jag räknar med att varje intervju mellan 45 och 60 

minuter, jag har 12 frågor för er att besvara. Skulle det behövas mer tid, hoppas jag på att 

vi kan boka in ytterligare ett möte. 

  

De forskningsetiska principerna  

Ert deltagande i denna intervju är frivilligt och ni har rätt att avbryta om ni inte längre vill 

medverka, utan några negativa konsekvenser. Ni som deltar i denna intervju kommer att 

vara anonyma och den data som jag samlar in under intervjun kommer att raderas när mitt 

arbete är klart. För att ingen information ska gå förlorad kommer jag att spela in samtalet 

på telefonen. Även den informationen kommer att raderas efter att rapporten är färdig. 

  

Jag hoppas på att ni vill delta i denna intervju och att det blir givande för alla parter. 

  

Tack på förhand. 

  

Mvh Stina Eriksson 

E-post:  XXXXX@student.umu.se 

Tel mobil: XXXX-XX XX XX 
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Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur många barn har ni inskrivna?  

4. Vad har ordet utanförskap för innebörd för dig?                            

5. Vilka orsaker uppfattar du att det finns till utanförskap?                                          

6. Har ni en bra sammanhållning i barngruppen?   

Om ja, vad är anledningen? Om nej, vad är anledningen?  

7. Uppfattar du att storleken på barngruppen har betydelse, när det gäller 

utanförskap? Anser ni att det syns mer eller mindre i stora barngrupper? 

8. På vilket sätt arbetar ni med att skapa relationer under tiden på fritidshemmet?  

Både mellan eleverna och mellan elever och pedagoger. 

9. Hur arbetar ni på er avdelning för att motverka ofrivilligt utanförskap?  

10. Hur fungerar samarbetet i personalgruppen när det gäller det förebyggande arbetet 

mot utanförskap?                                                      

Vad är anledningen till att det fungerar bra? Vad är orsaken till att det inte 

fungerar bra?  

11. Hur fungerar samarbetet mellan skola och fritids när det gäller det förebyggande 

arbetet?  

Vad är anledningen till att det fungerar bra? Vad är orsaken till att det inte 

fungerar bra?  

12. Är det något annat du funderar på, när det gäller utanförskap?  

 

 


